
YALOVA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova

 Çevre

Şehir



Dr. Osman ULUKAYA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

YALOVA VALI�LI�G� I�YALOVA VALI�LI�G� I�

Kıymetli okuyucular,

“İnsan, Çevre ve Şehir” adıyla geçen yıl ilkini yayınladığımız ve değişik zamanlarda yayınlamayı 
planladığımız bültenlerimizin ikincisinde bu kez “Yalova-Çevre-Şehir” ile karşınızdayız.

Allah (c.c)’ın bizlere bahşettiği en güzel hediyelerden biri olan tabiat ile insanın çok önemli bazı 
özelliklerinin ortaya çıktığı yegane yer olan şehirler ortak emanetlerimiz. Biz de bu sorumluluğumuzun 
bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2011 yılında kurulan Bakanlığımız ve yereldeki temsilcisi İl 
Müdürlüğümüz büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Çevreyi korumak ve yaşam kalitesi yüksek 
mekanlar oluşturmakla görevli kurumumuzu sürekli yenilemek ve geliştirmek temel hedefimiz. 
Yaptığımız denetim ve hizmetler ile son iki yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz 24 adet araştırma ve 
geliştirme (ARGE) projemiz ise bunun en güzel kanıtı.

Bu sayımızda; Müdürlük çalışmalarımızın yanı sıra çoğu ilk defa Yalova’da hayata geçen bu (ARGE) 
projelerimizin geldiği aşamaları detaylarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Tüm gayretimiz çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek için…      

Dr. Osman ULUKAYA 
 İl Müdürü
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Her Yıl 12 Yeni Ar-Ge Projesi Yapıyoruz! 

eçen yıllarda başladığımız ve Türkiye de yalnızca Müdürlüğümüz tarafından Yalova da gerçekleştirilen araştırma-
geliştirme projelerimize her geçen gün yenilerini ilave ediyoruz. 2016 yılında başladığımız 12 Ar-Ge orejemizin 5 adedi 
tamamlanmış olup, 7 Ar- e rojesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 01 03 2017 tarihi itibarıyla yeni 
başladığımız 12 Ar- e rojesi ile birlikte toplam proje sayımız 24 e ulaşmıştır. lkemiz ve Yalovamız için güzel sonuçlar 
elde ederken bir yandan da kurumsal kapasitemizi geliştirmemize katkı sağlayan Ar- e rojelerimizin tam listesi 
aşağıdadır  

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AR – GE PROJELERİ 

TAMAMLANAN PROJELER 

1- Yalova da Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğinin Tespiti ve  adde-Sokak azlı Haritalandırılması 

2- " Çevreciyiz   Çevre Temalı İnternet ilgi Yarışması 

3- Kıyı Dolgu  lanlarının İnternet zerinden Kamuoyu ile aylaşıma Açılması 

4- eolojik- eoteknik tüt aporları ve Yerleşim ygunluk aftalarının İnternet zerinden Kamuoyu İle aylaşıma Açılması 

5- Katkı Maddelerinin eton Mukavemetine zun Süreli tkilerinin İncelenmesi 

DEVAM EDEN PROJELER 

6- Yalova 3-  ç oyutlu  Kent Modeli 

7- Muhtemel Deprem Senaryolarının ve nlemlerinin Araştırılması L  Deprem Kayıp Tahmin rogramı

8- Yalova Yöresel Doku ve Mimari zelliklerinin elirlenmesi ve Yaygınlaştırılması 

9- Atık etondan Yıkıntı Atıklarından  eri Kazanılan Agrega İle Taze eton retimi 

10- Yapı Denetim Sisteminde ntegre Sigorta ygulaması 

11- inalarda 3-  ç oyutlu  Sanal Mimari ygulamaları 

12- aslanmanın Çelik Korozyonunun  eton Dayanımına aman İçerisindeki tkilerinin İncelenmesi 

YENİ PROJELER 

13- Yavaş ehir Slo  ity  Yalova ygulaması 

14- Trafik ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Çevre ve İnsan Sağlığına tkilerinin Araştırılması 

15- Tersaneler ölgesi aaliyetlerinin Çevresel tkilerinin İncelenmesi ve Modellenmesi 

16- Modern ehirlerin Silüetinde Mabet Sorunu ve Çözüm nerileri 

17- Yatırım Kamu ve zel Sektör  İçin ygun Arazi nvanterinin S Yöntemiyle elirlenmesi 

18- ina üçlendirilmesinde Yeni Yöntemler Karbon- lyaf Lifli Kompozitler ile üçlendirme  

19- Yeşilay Tematik Survivor  ark ve Simülasyon Merkezi  

20- ina Çatı ve Temellerinde Su İzalasyonu İçin Yeni Malzeme ve Yöntemlerin Araştırılması 

21- S Yöntemleri İle  Kentsel Dönüşüm Alanlarının Sayısal Haritalarının Oluşturulması ve Dünyadaki rneklerinin 

İncelenmesi 

22- Çevre ğitiminde Yeni ve ntegre Yaklaşımlar İnternet zerinden düllü Yarışma, Çizgi ilm, Tiyatro österileri, enç 

önüllü Çevre Müfettişleri, Çöpün Sanat Olsun  

23- Kıyı Çizgisinin aman İçerisindeki Değişiminin S Yöntemleri İle İncelenmesi 

24-  Arşivimizin Dijital ve Çevrimiçi Hale etirilmesi 

1
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Ar-Ge-1:YALOVA'DA TRAFİK KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ VE CADDE - SOKAK BAZLI 
HARİTALANDIRILMASI PROJESİ

Trafik, endüstri ve ısınma sistemleri kentlerde yaşanan 
hava kirliliğinin başlıca kaynaklarıdır. Kentsel hava kirliliği; 
plansız sanayileşme, artan nüfus ve ulaşım ihtiyacının 
artması ile birlikte her geçen gün daha da artmaktadır. 
Bunun sonucu olarak gün geçtikçe daha fazla birey hava 
kirliliğinden etkilenmektedir. Her bir hava kirleticinin 
maruziyet süresi, konsantrasyonu ve diğer 
karakteristiklerine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde 
etkileri olmaktadır. Pek çok çalışma, hava kirliliği seviyesi 
ile akciğer fonksiyonlarında düşüş, solonum yolu 
semptomlarında artış ve ölüm vakalarında artış arasında 
bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Türkiye'de sanayinin 
hızla büyümesi, kentleşme ve kentlerde hızlı nüfus artışı 
bazı kent merkezlerinde hava kalitesi olgusunu daha da 
belirgin hale getirmiştir. 

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce “TRAFİK KAYNAKLI 
HAVA KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ” projesi Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı(MARKA)’na sunulmuş ve kabul 
görmüştür.

İlimiz İstanbul - Bursa - Balıkesir -  İzmir’i birbirine 
bağlayan karayolunun geçtiği, deniz ulaşımı ile hem yolcu 
hem de kamyonlarla yüklerin taşındığı bir transfer noktası 
konumundadır. Bu nedenlerle bu çalışma, nüfusu ve 
endüstrisi hızla gelişmekte olan kentimizde hava kalitesini  
belirlemek; atmosferik kirliliğin zamansal ve mekânsal 
değişkenliğini ortaya koymak ve muhtemel kaynaklarını 
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında pasif örnekleme yöntemi ile kent 
merkezi ve kırsalında 40 nokta belirlenmiş ve bu 
noktalarda 15 gün süreyle ölçüm yapılmıştır. Mekânsal 
ortalamaların belirlenmesi amacıyla Yalova kent 
merkezinde uygun 3 farklı noktaya bir adet mobil hava 
kalitesi ölçüm istasyonu yerleştirilmiştir. 
Proje ile ayrıca kamuya ait 24 araca egzoz emisyonlarını 
azaltan yakıt tasarruf cihazı takılmış ve emisyon 
değerlerindeki değişimler ölçülmüştür.
Proje İl Müdürlüğümüz, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi ile ortaklaşa 
yürütülmüştür. Çalışma ilgili Kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşılmış ve Ülkemizde ilk olan bu projenin sağlık, 
ulaşım, imar vb. konularda önemli bir veri sağladığı 
görülmüştür.

Yalova - Çevre - Şehir

Trafik kaynaklı hava kirliliği insan hayatını zaman zaman olumsuz yönde etkilemekte. Solunum yolları 
rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Bizde bu problemi Yalova’nın 
sokak bazlı hava kirliliği haritaları oluşturarak masaya yatırdık ve pek çok kurumumuzla paylaştık. Marka 
(Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) destekli projemizi iki üniversite ile birlikte yürüttük.

Ayrıca çalışmanın daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için kış döneminde de tekrarlanması ve hava kirliliği - 
sağlık arasındaki ilişkinin de ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla “Trafik ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 
Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması” konulu yeni bir arge projesi hazırlanmış ve çalışmaları devam 
etmektedir.
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r e : Ç Y  Ç  M    Y M

Son yıllarda endüstrinin hızlı gelişmesi üzerine meydana 
gelen çevre sorunları gün geçtikçe ciddi sorunlar 
oluşturmaktadır. Bu sorunların merkezinde ise insan 
faktörü en ön sırada yer almaktadır. Çevre duyarlılığı 
oluşturabilmek için en güzel yöntem insanlara çevre 
bilincini eğlenceli bir şekilde anlatmak olduğu düşüncesi 
ile bu proje çalışmalarına başlanılmıştır.

Ülkemizde bir ilk olan bu yarışma ile her yaş grubundaki 
kişilerin  (ilkokul, ortaokul, lise ve üstü yaş grupları) çevre 
ve çevre koruma bilincinin arttırılması ve bu konuda 
araştırmaya yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışma yaş gruplarına göre içerisinde yaşadığımız 
çevresel konuların genelini kapsayacak şekilde (hava, 
su, toprak, geri dönüşüm, dünyada ve ülkemizde 
yaşanan çevresel olaylar ve çevre ile ilgili çalışan kurum 
kuruluşlar) bilgi ve genel kültüre dayalı olmak üzere 
hazırlanmış çoktan seçmeli sorular üzerinden 
yapılmaktadır.

Yarışma Üç kategoride gerçekleştirilmektedir.

 Kategori Yalova’da yaşayan ve öğrenim gören ilkokul 
öğrencileri

 Kategori Yalova’da yaşayan ve öğrenim gören 
ortaokul öğrencileri

 Kategori Ülke genelindeki lise öğrencileri ile yetişkinler

Yarışmaya İl Müdürlüğümüzün web sitesi (http://www.csb.gov.tr/iller/yalova/) üzerinden kayıt yapılmak suretiyle 
başvuru yapılmaktadır.

Duyurusu yapılan koşullarda değerlendirme yapılarak ödüller verilmiştir. Yarışmamız kazananları, bir günde en az 
5 soru doğru cevaplayanlar arasından yapılan kura ile belirlenmektedir. 

Yarışma ödülleri dışında her 10 soruyu doğru cevaplayan yarışmacılar adına 1 fidan dikilerek toplamda 50 soruyu 
doğru cevaplayan yarışmacılara fidan dikim sertifikası ve Fahri Çevre Gönüllüsü sertifikası düzenlenmiştir.
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Vatandaşlarımızla çevre koruma bilincini eğlenceli bir şekilde oluşturulması amacıyla internet üzerinden 
ödüllü bir bilgi yarışması hazırladık. Türkiye’de bu kapsamda ilk ve tek olan yarışmamızda her ay 
birbirinden güzel ödüller sizi bekliyor!

2016 yılı mart ayında başlayan yarışma da 2017 yılı Haziran ayı itibarı ile 2183 Kişinin giriş yaptığı belirlenmiş 
olup, bu sayının 719’ü ilkokul, 703'ü ortaokul ve 761’ı yetişkin kategorisindendir. Aynı zamanda İlimizden 
yarışmaya 41 farklı ilkokul, 46 farklı ortaokul katılım sağlamıştır. Bununla birlikte yarışmaya 3. Kategori grubunda 
ülke genelinde değişik şehirlerden katılım sağlanmış olup, Kayseri, İstanbul, Gümüşhane ve Ankara illerinden 
ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödülleri gönderilmiştir.

Her yaş grubundan büyük ilgi gören “Çevreciyiz” Çevre Temalı Internet Bilgi Yarışmasında bugüne kadar 65 
ilkokul, 63 ortaokul ve 32 yetişkin yarışmacıya birbirinden güzel ödüller verildi. Bunların içinden göze çarpanlar 
cep telefonu, tabletler, bisikletler, hediye çekleri, çeyrek ve gram altın oldu. Yarışmanın altyapısı ve 
organizasyonu tamamen İl Müdürlüğümüz personelleri tarafından oluşturulmuştur.
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r e : IYI OLGU LANLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN KAMUOYU İLE PAYLAŞIMA AÇILMASI PROJESİ

2016 yılında tamamlanarak hizmete giren Ar-Ge 
projemizle, denetimde şeffaflık sağlanması amacı 
ile İlimizdeki onaylı tüm kıyı dolgu planlarımız 
kamuoyu ile paylaşıma açılmıştır.

Bu proje, onaylı kıyı dolgu imar planlarının web 
tabanlı harita ortamında yayımlandığı, 
Ülkemizdeki ilk örneğini oluşturmaktadır. 3621 
Sayılı Kıyı Kanunu ve "Kıyı Kanunu’nun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri 
doğrultusunda, tersane, iskele, yat limanı, 
rekreasyon alanları vb amaçlara yönelik; kamu 
kurumları ve yatırımcı kuruluşlar tarafından iletilen 
"Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama 
Sürecine İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre 
Bakanlığımızca değerlendirilerek onaylanan kıyı 
dolgu alanı uygulama imar planlarının 
sayısallaştırılması süreci tamamlanmış olup, "Kıyı 
Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama 
Sürecine İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre 
onaylanan dolgu alanı uygulama imar planlarının 
sayısallaştırılması projesinin 2. Etabı olan sayısal 
veri tabanı olarak arşivlenen imar planlarının web 
tabanlı harita ortamında yayımlanmasına 
21/03/2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.
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3621 Sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Bakanlığımızca onaylı dolgu imar planlarına İl Müdürlüğümüz internet 
sitesindeki “Online Kıyı Dolgu İmar Planları” linki aracılığıyla ulaşılabilmekte ve dolgu imar planlarının 
onay tarihi, fiziksel alan özellikleri, konumsal bilgileri, dolgu alanının niteliği ve hangi amaçla yapıldığına 
ilişkin bilgilere erişim imkânı sağlanabilmektedir. Söz konusu proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşımaktadır.

Sayısal formatta Bakanlıkça Onaylı 
dolgu imar planlarına İl 
Müdürlüğümüz web sitesindeki linkler 
aracılığıyla ulaşılabilmekte ve dolgu 
imar planları için oluşturulan 
veritabanı aracılığıyla dolgu imar 
planlarının onay tarihi, fiziksel alan 
özellikleri, konumsal bilgiler, dolgu 
alanının niteliği ve hangi amaçla 
yapıldığına ilişkin bilgilere 
Müdürlüğümüz web sitesini ziyaret 
eden tüm kullanıcılara erişim imkanı 
sağlanmaktadır.

Proje uygulama süreci kapsamında Bakanlığımızca onaylanarak Valiliğimize iletilen ve ilan süreçleri sonrasında 
kesinleşen kıyı dolgu imar planlarına yönelik sayısal veritabanı bilgilerinin web ortamına girişleri 
gerçekleştirilerek güncel olarak kamuoyu ile paylaşımı sağlanmaktadır.
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r e : EOLOJİK  EOTEKNİK TÜT APORLARI VE YERLEŞİM YGUNLUK AFTALARININ EB 
ERVİSLERİ ZERİNDEN AMUOYU LE AYLAŞIMA ÇILMASI

2016 yılı Ar-Ge Projeleri hedeflerimiz kapsamında; 
İlimizdeki, Bakanlığımızca (Mekansal Planlama 
Genel Müdürlüğü) ve İl Müdürlüğümüzce onaylı 
planlamaya esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına ait 
yerleşime uygunluk paftalarının sayısallaştırılması 
çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Proje ile kurumlara ve 
vatandaşlarımıza, İlimizin imarlı tüm arazi ve yakın 
çevreleriyle ilgili olarak her türlü zemin etüt bilgileri 
sağlanmakta ve yapacakları bundan sonraki 
planlamalara ışık tutmaktadır. Ar-Ge 4 projemiz altlık 
olarak kullanılarak, bu yıl başladığımız “Kamu ve 
Özel Sektör için Yatırım Arazilerinin CBS Yöntemiyle 
Belirlenmesi” projesine oldukça önemli veri temin 
edilmektedir.

İlimiz sınırları içinde kalan imarlı tüm arazilerin, 
Müdürlüğümüzce ve Bakanlığımızca (Mekansal 
Planlama Genel Müdürlüğü) onaylı İmar Planına 
Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarına ilişkin 
yerleşime uygunluk paftalarının sayısallaştırılması 
işlemleri tamamlanarak, anılan sayısal paftaların 
web tabanlı ortamda yayımlanmasına ilişkin dosya 
dönüşüm işlemleri sonuçlandırılmıştır. Proje 
dosyaları ve katmanlarının CBS yazılım formatlarına 
dönüşümleri sağlanarak, proje çıktıları coğrafi veri 
servisleri aracılığıyla açık kaynak olarak yayına 
uygun hale getirilmiştir. Ar-Ge projemizin web 
servisleri üzerinden kamuoyu ile paylaşıma açılması 
ve www.atlas.gov.tr üzerinden yayımlanmasına 
yönelik kullanıcı ve lisans haklarına ilişkin 
değerlendirilmek üzere proje çıktıları Bakanlığımıza 
(CBS Genel Müdürlüğü/Mekansal Planlama Genel 
Müdürlüğü) iletilmiştir.

Sayısal formatta, onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına İl Müdürlüğümüz web sitesindeki linkler aracılığıyla 
ulaşılabilecek ve oluşturulan veritabanı aracılığıyla anılan yerleşime uygunluk haritalarına konu taşınmazların 
fiziksel (jeolojik-jeoteknik) alan özellikleri, konumsal bilgiler, yerleşime uygunluk durumuna yönelik bilgilerle üst 
ölçekli planlardaki arazi kullanım fonksiyonları ile ilişkisi kamu kurumları ve diğer kullanıcılara erişim imkanı 
sağlanabilecektir.
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İlimizdeki onaylı  jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına ait yerleşime uygunluk paftalarının sayısallaştırılması 
çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Sayısal formatta, onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına İl 
Müdürlüğümüz internet sitesindeki linkler aracılığıyla ulaşılabilmekte olup şehrimizin tamamına ait zemin 
bilgilerini içermektedir. Türkiye’de ilk olan proje ile imar ve yatırım faaliyetleri açısından arazilerimizin 
durumu ile ilgili önemli veri sağlanmıştır.

Proje kapsamında Bakanlığımızca ve İl Müdürlüğümüzce onaylanarak ilgili idarelere dağıtımı gerçekleştirilen 
planlamaya esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına yönelik sayısal veritabanı bilgilerinin güncelliği  
sağlanmaktadır.

sahin.onder
Line



 

r e : ATKI MADDELERİNİN BETON MUKAVEMETİNE UZUN SÜRELİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

“Süper akışkanlaştırıcı katkı maddesinin kullanım miktarının betonun dayanımına etkisi” projesi İl 
Müdürlüğümüzün 2017 yılı başında sonuçlanan AR-GE projeleri arasında yer almaktadır.

Günümüz beton teknolojisinde akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanımı işlenebilirlik açısından sağladığı 
kolaylıklarla bir zorunluluk haline gelmiştir. Kimyasal katkıların çeşitliliğinin ve etkinliğinin artması bunların 
kullanımında üreticiye daha kontrollü davranma zorunluluğunu getirmektedir. Katkı miktarları betonun diğer 
bileşenlerinin yanında çok küçük mertebelerde olduğundan, beton üretimi sırasında insan ve ekipman 
faktörlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı aşırı dozda katkı kullanımı, uygulamada zaman zaman 
karşılaşılan sorunlardan biridir.

Akışkanlaştırıcılar üç amaç için kullanılabilirler:

-Katkısız kontrol betonu ile aynı çimento dozajı ve işlenebilirliğe sahip, düşük su/çimento oranı ile beton 
üretiminde su kesme amaçlı olarak kullanılabilirler. Böylece betonda dayanım artışı sağlarlar.

-Hem su hem de çimento miktarını azaltarak katkısız betonlar ile aynı işlenebilirlikte ve aynı dayanıma sahip 
beton üretiminde kullanılabilirler. Böylece çimentodan tasarruf edilmesini sağlarlar.

-Katkısız beton ile aynı bileşenlere sahip katkılı betonun işlenebilirliğini artırma amacıyla kullanılabilirler.

Bu çalışmamızda, Yalova Merkez ilçe için genellikle kullanılan C30 reçetesine göre üretilmiş optimum katkılı 
beton ile aynı oranlarda karışımı olan ancak sadece akışkanlaştırıcı miktarı farklı olan betonların taze ve 
sertleşmiş haldeki basınç dayanımınları karşılaştırılmıştır. Deneyimizin değişkenleri akışkanlaştırıcı miktarı ve 
akışkanın su kesme özelliğinden dolayı betonun bünyesine giren su miktarıdır.
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Betonda kullanılan kimyasal katkılar İl Müdürlüğümüzce yaklaşık 3 yıldır takipte; Yapılan uzun süreli 
çalışmalarla süper akışkanlaştırıcı olarak bilinen ve beton üretiminde kullanılan kimyasal katkı 
maddelerinin beton kalitesine ve dayanımına etkileri deney,gözlem ve araştırmalarla incelendi. 

Bu çalışmamız ile farklı miktarlarda kimyasal katkı kullanılarak üretilen betonların tüm özellikleri test ve 
deneylerle kayıt altına alındı. Bunun sonucunda 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış Yalova’mızda 
inşaa edilen yapılarda beton kalitesinin her açıdan denetlenmesi için bir adım daha atılmış oldu.
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Ar-Ge çalışmasında  PÇ 42,5 tip çimento kullanılmıştır. Hidratasyon kontrolü ile işlenebilirlik süresini 
uzatan, polikarboksil esaslı, akışkanlatırıcı likit beton katkısı kullanılmıştır. Dozaj ise maksimum numunelerde 
çimento ağırlığının %1.63 ü kadar, optimum numunelerde ise çimento ağırlığının %1.2 si kadar kullanılmıştır. 
Akışkanlaştırıcı katkının iki ayrı dozajdaki etkisini incelemek için üç beton karışımı hazırlanmıştır. Dozajlar 
belirlenirken üretici firmaların dozajları ve tavsiye ettiği miktarın üstünde dozajlar seçilmiştir. Karışımlar 18±2 °C 
sıcaklıkta yatay eksenli bir laboratuvar betoniyeri kullanılarak hazırlanmıştır. Karışım önce agregalarla 
çimentonun kuru karışımı, ardından da su ile karıştırılmış kimyasal katkının ilavesi şeklinde 3 - 4 dakikalık bir 
sürede hazırlanmıştır. Taze betonda çökme (slump) deneyleri yapıldıktan sonra 39 adet 15*15*15cm küp 
numuneler alınmıştır. Bu numunelerin  3., 7., 28., 90., 360., ve 720., günlerde eksenel basınç dayanımlarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Numuneler test tarihine kadar 20±2 °C sıcaklıkta kür havuzunda bekletilmiştir. 
Tüm testler gününde yapılmış olup;
Proje sonuç raporunun özeti olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

  Süper akışkanlatırıcı katkılar, normal ve aşırı dozajlarda bile erken dayanımı (7 ve 28 gün) etkilememiştir.
 Slump değeri (çökme) en fazla maksimum katkı kullanılan taze beton numunelerinde gözlemlenmiştir. 

Slump değeri yüksek olan taze betonlar, kalıp içerisine daha iyi yerleşmektedir. Katkısız beton günümüz 
koşullarında yoğun donatı ağlarında kalıbı tam dolduramayacağından efektif olmayacağı düşünülmektedir ancak 
maksimum grubun çökme değeri  segragasyonu artırabileceği ve agreganın kalıpta dibe çöküp beton şerbetini 
kalıbın üst kısmında tutabileceği unutulmamalıdır.

 360.gün deneylerine kadar yapılan deneylerde akışkanlaştırıcı katkılı betonlar, katkısız betona göre yüksek 
dayanım verdiği görülmüştür. Bu durumun sebebi akışkanlaştırıcı malzemenin su kesme özelliği sayesinde 
düşük su/çimento oranıdır.

 Maksimum grup betonlarda optimum guruba göre %36 fazla akışkanlaştırıcı kullanılmıştı. Erken 
dayanımlarda (1-3gün) maksimum gurup betonları düşük sonuçlar vermiştir. Aşırı yüksek dozajda akışkanlaştırıcı 
kullanımı 1-3 gün süre içerisinde kalıbın sökülmesi gereken imalatlarda sorun çıkarmaya adaydır.

 Beton yaşı arttıkça dayanım artışının hızı, 3 gurup beton için grafiksel olarak azalarak artan eğimde 
olmasına rağmen 360 gün sonuna kadar her takım dayanımını yükseltmiştir.

  720 gün sonunda elde edilen sonuçlar ışığında optimum düzeyde akışkan kullanılan numunelerde %2.56 
lık bir artış olduğu gözlemlenirken katkısız numunlerde %2,33 lük bir dayanım kaybı gözlemlenmiş olup, 
maksimum akışkan kullanılan betonlarda bu dayanım kaybının %6,1 olduğu gözlemlenmiştir.

      Şantiye sahasında silodan bir reçete ile çıkıp gelmiş olan betonun bilinçsizce su miktarının artırılması veya 
bilinçsiz bir şekilde akışkan katılması bu dayanım kayıplarını daha da artırabileceği öngörülmektedir.

Eksenel Basınç Dayanımı Grafiği Dayanım artışı hızı grafiği

Süper akışkanlaştırıcı katkı maddesinin kullanım miktarının betonun dayanımına etkisi başlıklı projemizde 3., 7., 
28., 90., 360., ve 720., günlerde yapılan eksenel basınç dayanımı sonuçlarının yukarıdaki grafiklerde görüleceği 
üzere zaman içerisinde birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmüş ancak daha uzun süreli etkilerinin 
üniversitelerle birlikte incelenmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmış olup raporumuz Bakanlığımız (Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü) ile paylaşılacaktır.
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r e : YALOVA  Ç OYUTLU  ENT MODELİ PROJESİ
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Şehir planlamasında devrim niteliğinde olan 3-B modellemenin amacı; belediyecilik, şehir planlama ve 
tasarımı, mimari, coğrafi bilgi sistemleri, navigasyon sistemleri, acil durum yönetimi, görünebilirlik ve 
kirlilik gibi mekânsal analizler, ulaşım analizleri ve kültürel analizlerdir. Türkiye’nin ilklerinden olan 
projemizle, artık yerinde yapmadan önce planladığımız mahallelerimizi ve binalarımızı üç boyutlu olarak 
gezebileceğiz. Dahası bu projemizle doğabilecek aksaklıkları ve eksiklikleri başından tespit edip 
düzeltebileceğiz.
Şehrin doku ve topografyası ile vizyon projelerini, seçilen pilot 
bölgelerde üç boyutlu olarak sayısal ortama aktarmayı ve 
çevrimiçi olarak kamuoyu ile paylaşmayı sağlayan bir veri 
sistemi olan proje kapsamında; Müdürlüğümüz bünyesinde 
geniş katılımlı bir proje ekibi oluşturularak eğitimlere başlanmış, 
CBS Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, ODTÜ Tekno-Kent, 
İBB-Bimtaş ve AKOM, YTÜ gibi kurumlarla irtibata geçilerek yol 
haritası belirlenmiştir. Proje hakkında, yerel yönetimler, YTSO 
ve meslek odaları ziyaret edilerek bilgilendirilmiş, tüm 
paydaşlara 31/03/2016 tarihinde Bakanlığımız yetkililerinin de 
katıldığı  geniş ölçekli bir seminer ve toplantı programı 
gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü'nün "3 Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin 
Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında belirlenen 
veri gereksinimlerine dayalı olarak, veri modellemesi yapılmış ve 
geliştirilen 3 boyutlu analiz uygulaması için tasarım, geliştirme, 
kodlama, entegrasyon ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Genel Müdürlüğümüzce, 2015 yılında gerçekleştirilmiş "3 
Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve 
Geliştirilmesi Projesi" kapsamında CityGML veri hazırlama, 
sunum ve görselleştirme, kalite kontrol ve analiz modülleri 
geliştirilmiştir. Belirtilen modüller için Genel Müdürlüğümüz 
toplantı salonunda, İl Müdürlüğümüz personeline yönelik 29-30 
Aralık 2016 tarihleri arasında kullanıcı eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız ve diğer kamu kurum/ kuruluşlarının coğrafi veri 
üretimi gerçekleştiren tüm birimlerinin temel görüntü altlığının 
oluşturulmasına ilişkin yer örnekleme aralığı 10 cm olan 
ortofotoların üretiminin gerçekleştirilmesi, ülkemizin güncel 
bina envanterini oluşturmasına olanak sağlamakta olup İl 
Müdürlüğümüz Ar-Ge Projesi kapsamında ilk olarak 1 yıl önce 
gerçek (true) ortofotolar temin edilmiştir. 

Yalova İli, Merkez ve ilçelerini kapsayan halihazır true 
ortofotolar; yerel yönetimlerimizle kurum ve kuruluşların 
yapacakları plan ve projelerde, kentsel dönüşüm, master 
planlar, altyapı planlamasında vb. sayısal (ölçülü/ölçekli) altlık 
olarak kullanım olanağı sunmaktadır. Nitekim Yalova 
Belediyesi tarafından 9,8 hektar alanda yapılan imar 
planlamasının alt yapısında Müdürlüğümüzce bu proje 
kapsamında sağlanan ortofotolar üzerinden üretilen haritalar 
kullanılmıştır. Böylece hem zamandan (en az 6 ay) hem de 
ekonomik açıdan oldukça önemli tasarruf sağlanmıştır.

Projenin nihai hedefi; Şehrimizin tüm yerleşim yerlerinin 
Bakanlığımızca hazırlanan “gerçek ortofotolar’’ üzerinden 3 
boyutlu olarak izlenebilecek altyapının yerel yönetimlerimizle 
birlikte oluşturulması ve her türlü planlama simülasyonunun bu 
alt yapı kullanılarak yapılmasıdır.
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r e : MUHTEMEL DEPREM SENARYOLARININ VE ÖNLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ELER DEPREM 
KAYIP TAHMİN PROGRAMI)

Ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu 
iklimsel özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kaybına 
yol açan doğal afetler ile çok sık karşılaşılmaktadır. Bu 
kapsamda ilimiz de afetler konusunda hassas bir 
konumda bulunmaktadır. İlimiz 1. derecede tehlikeli 
deprem bölgesindedir. Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin 
Marmara’daki kuzey kolunun üzerindedir. 

Geçen yıl başladığımız Deprem sonrası oluşabilecek 
hasar dağılımını ve can kayıplarını en kısa sürede 
öngörerek etkin müdahalede bulunulması ve ilgili 
kurumlarla koordinasyon içerisinde etkin bir afet planı 
yapılmasını sağlayacak ELER Deprem Kayıp Tahmin 
Programı Projemizde oldukça önemli mesafe kat ettik.

 Verilen deprem büyüklüğü ve merkez üssü bilgisiyle, belirli bir alanın yer hareketi tahmin denklemleri ile seçilen 
yer hareketlerinin parametrelerinin mekânsal dağılım tahmini ve enine dalga hız dağılım ve diğer alan 
tanımlayıcılarının kullanılması,

 Varsa, teorik tahminlerin iyileştirilmesi ve sapma ayarı için ampirik kuvvetli yer hareketi verilerinin birleştirilmesi,

 İnsan ve çevrenin envanter durumu ile orantılı olarak hasar bina ve yaralı insan tahmininin yapılmasına,

 Bina hasarlarından kaynaklanan doğrudan ekonomik kaybın tahminine,

 Kentsel boru hatlarında meydana gelebilecek tahmini hasarın tespit edilmesine olanak sağlar.
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Deprem gerçeğinin en acı yüzüyle karşılaşan şehrimiz için en önemli projelerimizden biri. Zahmetli ve 
uzun soluklu bir süreç içeren ve başta Afad ve belediyelerimiz olmak üzere paydaş pek çok kurumun 
katılımıyla gerçekleştirilebilen projemizle; yerini ve şiddetini belirlediğimiz senaryo depremler sonucu 
oluşabilecek can kayıplarını ve hasar durumunu öngörerek riskli alan ve bina dönüşümleri ile afetlere 
etkin müdahale planlamalarına önemli veri temin ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesince geliştirilen bu 
yazılım dünyada önemli bir yere sahip.

ELER programı iki modül içerir: Tehlike belirleme modülü (Hazard Assessment Module) ve zarar belirleme 
modülü (Loss Assessment Module). Tehlike belirleme modülü, yer hareketi tahmin denklemlerini, yoğunluk ve yer 
hareketi paremetreleri arasındaki ilişkiyi ve arazi durumu bilgisini kullanarak tahmini zemin hareketi ve yoğunluk 
dağılımlarını içermektedir. Zarar belirleme modülü ise tehlike belirleme modülünden aldığı zemin hareketi ve 
yoğunluk dağılımı verilerini, veri tabanında bulunan demografik ve bina envanteri bilgileri ile birleştirmektedir. Bu 
modül tahmini bina zarar ve kayıpların bulunması için 3 seviye (Level 0, Level 1 ve Level 2) içerir. ELER 
yazılımındaki her iki seviyedeki analizler (Level 0 ve Level 1) yoğunluk dağılımları elde edilmesine ve toplam 
kayıp sayısının bulunmasına dayanmaktadır. Level 0 analizi, bölgesel yer hareketi azalım ilişkileri ve PGV ve 
PGA’ya dayalı olan azalım ilişkisi ile yoğunluk korelasyonu temel parametreleri için yoğunluk dağılım 
hesaplamasını kullanır. Level 2 analizi, özellikle kentsel alanlardaki deprem kaybı değerlendirmesi (bina hasar ve 
can kaybı) için tasarlanmıştır. Yazılım veri tabanı bütün bina sınıflandırması için bina kapasitesi ve analitik 
kırılganlık parametrelerini içerir. Ayrıca Level 2, deprem sigorta uygulamaları için tamir-maliyet tahminleri ve özel 
araştırmalar ile doğrudan parasal kayıpların hesaplanmasını da sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik sonuçlarının analiz edilmesi hususu da 
amaçlanmıştır. Bu proje JRA3 çalışma paketi içerisinde Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Deprem Mühendisliği 
Anabilim Dalında geliştirilmiştir. ELER programının temel amacı, depremden etkilenen yerleşim yerlerini, 
buralardaki tahmini hasarlı bina, ölü ve yaralı sayısı, acil barınma ve beslenme ihtiyacı hakkında harita ve bilgi 
üretmektir. Bu bilgiler afet sonrasında ilgili makamlara iletilerek, afet sonrasında olay yerlerine anında müdahale 
edilmesine imkan vermektedir. ELER programı aşağıdaki genel adımları kapsar; 
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Proje ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesinden alanında yetkin hocalarımızla biraya gelindi.  Sakarya Üniversitesi 
Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu 
ve Doç. Dr. Ahmet Doğan ile ELER (Earthguake Loss Estimation Routine)  programı ve Türkiye’deki deprem 
gerçeği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ekibimizle Boğaziçi Üniversitesi Deprem 
Araştırma Enstitüsünü de ziyaret edildi. Prof. Dr. 
Mustafa Erdik,  Prof. Dr. Eser Çaktı, Yard. Doç. Dr. 
Karin Şeşetyan’ın da katılımıyla düzenlenen 
toplantıda değerli hocalarımızla İl Müdürlüğü 
olarak Yalova İlini afetlere hazır bir konuma 
getirmek için yaptığımız çalışmaları ve bu 
çalışmalarda hangi aşamada olduğumuz anlatıldı. 
ELER deprem hasar tahmin programı ile ilgili 
çalışmamızı tamamlayıp afete hızlı müdahalede 
sıkıntı yaşamadan can ve mal kayıplarını en aza 
indirgemenin öncelikli hedefimiz olduğunu 
hocalarımızla paylaştık.
25 Mayıs 2017 tarihinde İl Müdürlüğümüzün 
katılımı ile Yalova için İl Özel İdaresi'nde 
Muhtemel Deprem Senaryolarının ve Önlemlerinin 
Araştırılması (ELER Deprem Kayıp Tahmin 
Programı) konulu çalışmamızdan elde edilen 
verilerle bir tatbikat senaryosu oluşturulmuştur.
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Kısaca Level 2 analizi, temelinde kentsel 
alanlardaki deprem kaybının değerlendirilmesi 
(bina hasar, can kaybı ve ekonomik kayıplar) için 
tasarlanmıştır. Projenin girdi ihtiyacını sağlayıp 
yapı stoku envanteri oluşturmak için Bakanlığımız 
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü verileri, Yalova ili merkez ve ilçe 
belediyelerinden alınan veriler, İl Nüfus 
Müdürlüğü’nden alınan veriler kullanılmaktadır. 
Bu veriler kullanılarak oluşturulan Yapı Stoku 
Envanterinde İlimizdeki her bina ile ilgili inşaat 
bilgileri, her binanın koordinatları ve binalarda 
yaşayan kişi sayısı ile ilgili veriler bulunmaktadır. 
Şu anda il merkezindeki 4 mahalle için Yapı 
Stoku Envanteri oluşturuldu. 2 mahalle için Yapı 
Stoku Envanterinde yer alan verilerinin programa 
girişi yapıldı.

ELER projesinin tamamlanmasıyla muhtemel bir deprem sonrası oluşabilecek hasar dağılımının ve can 
kayıplarının en kısa sürede öngörülmesi hedeflenmiştir. ELER Deprem Kayıp Tahmin Programı ile belirlenen bir 
bölgede oluşturulan senaryo bazlı bir deprem ile ortaya çıkacak yıkım ve kayıpların sonucu tatbikat senaryomuz 
içinde değerlendirilmiştir. Tatbikat senaryosu olarak belirlenen Mahallerimizde  6.0 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldiği, depreme bağlı ikincil afetlerin yaşanması kurgulanarak hazırlanan senaryo akışı içinde 
kendisine görev düşen her bir hizmet grubuna sorular sorulup, yöneltilen soruların ve yaşanan afet ve acil 
durumlara karşı aldıkları aksiyonları içeren cevaplar değerlendirildi.
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r e : YALOVA YÖRESEL DOKU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI 
PROJESİ

“Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin 
Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması” projemizle yöresel 
koşullara uygun çözümler içeren, yapılı çevreye ilişkin 
kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılarak 
devamlılığın sağlanması, kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve 
mimari kimliklerin korunması, yöresel malzemelerin 
kullanılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında; mimari mirası korumanın temel ilkeleri 
doğrultusunda bilimsel ve sistematik araştırma ve 
değerlendirmelere dayanan mimari mirasın bütünlüğünü, 
parçası olduğu sosyal ve kültürel bağlam ile birlikte dikkate 
alarak çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bu doğrultuda Yalova‘da mimari mirasın korunmasına yönelik yapılan çalışmamızda süreç; belgeleme, 
araştırma, çözümleme, yorumlama, teşhis ve koruma yaklaşımının belirlenmesi, uygulamaya yönelik müdahale 
tanımlarının yapılması, uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında ilgili mesleklere mensup uzmanlar ile birlikte 
çok zengin ve çeşitlilik gösteren mirasın incelenmesi, belgelenmesi, değerlendirilmesi ve koruma müdahalelerinin 
tanımlanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
İl Müdürlüğümüzce, Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yalova Kent Konseyi ile birlikte Yalova yöresel 
mimarisini araştırmak üzere başlatılan proje kapsamında, tescilli veya ileride tescilli hale gelebilecek geleneksel 
konut dokusu ve örnekleri üzerinde çalışılarak, akademik literatüre konuya ilişkin bilgi ve kaynak sağlanması, 
Yalova’nın geleneksel konut mimarisinin tanıtılması, sürdürülebilir kültürel miras anlamında farkındalığın 
oluşturulması, belirli örneklerde tipoloji çalışmalarının yürütülmesi ve elde edilen tüm bu bilgilerin bir yayın haline 
getirilmesi hedeflenmektedir.
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“Kırsal Alanda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması”  projesi 
kapsamında tescilli veya ileride tescilli hale gelebilecek geleneksel konut dokusu ve örnekleri üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak kent merkezi ele alınmıştır. Kent merkezinde bulunan tescilli 
yapılar incelenerek, proje kapsamında gerek duyulabilecek bilgiler edinilmiştir. Projeye yönelik saha 
çalışmalarının diğer etabında ilçelerdeki ve köylerdeki yapılar ele alınmıştır.  Eski yapıların mimari 
özellikleri, ekonomik olarak tercih edilen yapı malzemeleri ve yerleşim eğilimleri göz önünde 
bulundurulmaktadır. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılarak devamlılığın sağlanması, kırsal 
yerleşimlerin geliştirilmesi ve mimari kimliklerin korunması, yöresel malzemelerin kullanılması 
amaçlanmaktadır.

Genel proje çıktısını oluşturan mimari ve sanatsal özelliği bulunan 
yapılar (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı - 
sözlü, görsel arşiv belgesi vb.); kapsamlı restitüsyon etüdüne 
dayalı ve kendi parselinde daha önce bulunduğu yapı oturum 
alanında, özgün mimarisi, malzeme ve yapım tekniğiyle ilk 
durumuna uygun olarak projelendirilebilen altlık niteliği 
taşımaktadır.
“Yalova Geleneksel Konut Mimarisi”nin araştırılması projesi 
kapsamında ilk olarak kent merkezi ele alınmıştır. Kent 
merkezinde bulunan tescilli yapılar incelenerek, proje 
kapsamında gerek duyulabilecek bilgiler edinilmiştir.

Projeye yönelik saha çalışmalarının diğer etabı ile Yalova ilçeleri ve köylerdeki yapılar ele alınmış olup bu etapta 
ise 1326 yılında kurulan ve Yalova’nın ilk yerleşim yerlerinden olan Termal ilçesine bağlı Akköy'de saha 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yalova yerleşim birimlerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında eski 
yapıların mimari özellikleri, ekonomik olarak tercih edilen yapı malzemeleri ve yerleşim eğilimleri göz önünde 
bulundurularak, projeye ilişkin edinilen bilgiler envanterimize dahil edilmiştir. Projemiz 2017 yılı içerisinde mimari 
envanterin Müdürlüğümüzce tamamlanmasına müteakip sosyal ve kültürel mirasımızla birlikte yayımlanması için 
paydaş kurumlarımıza gönderilecektir.
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Ar-Ge :ATIK BETONDAN(YIKINTI ATIKLARINDAN) GERİ KAZANILAN AGREGA İLE TAZE BETON ÜRETİMİ

“Atık Betondan (Yıkıntı Atıklarından) Geri Kazanılan Agrega ile Taze Beton Üretimi” projesi İl Müdürlüğümüzün 
2015 yılında başlatmış olduğu AR-GE projeleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma; inşaat, yıkıntı ve yapı 
malzemesi laboratuvar atıklarının hazır beton sektöründe yeniden kullanım potansiyelinin araştırılması amacı ile 
Müdürlük bünyesinde görevli Mühendis / Mimar ve Müdürlük öz kaynakları kullanılarak başlatılmıştır.

Çalışmamızın amacı İlimizde çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasının ve doğal kaynakların korunmasının 
sağlanmasıdır. Çalışmamız özellikle 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında yıkılacak olan binalardan çıkan yıkıntı atıklarının ve yapı malzemesi laboratuvar deney atıklarının 
en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.
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Yıkılan binaların atık betonları hazır beton sektöründe yeniden kullanılarak hem oluşan çevre kirliliğinin 
önüne geçiliyor hem de ekonomimize katkı sağlanıyor.

Yapı malzemesi laboratuvarı, İnşaat ve yıkıntı atıkları 
önemli bir atık kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu atıkların bertarafı belirlenen depo alanlarına 
gömülmek sureti ile yapılmaktadır. Gömülerek yapılan 
bertarafta sürekli depolama alanı ihtiyacı olmakta, 
diğer taraftan gömülen atık malzemeler yok olmayarak 
çevresel kirlilik yaratmaktadır. Bunun yanında İlimiz 
Yalova gerek jeopolitik konumu, yüz ölçümü, tarım 
arazileri, turizm projeleri ile atık malzeme bertarafı 
açısından dezavantajlı bir durumdadır.

Diğer taraftan, İlimizde 1999 Doğu Marmara 
Depreminden sonra ara verilen yapılaşmanın hızla 
artması nedeni ile hazır beton ihtiyacı artmaktadır. 
İlimizde her yıl 2.7 milyon m² güncel yeni yapı alanı 
için yaklaşık 1,3 milyon m³ beton ihtiyacı 
bulunmaktadır. Hazır beton üretimi için doğal kaynak 
tüketimi sürekli olarak devam etmekte olup 
sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesi için alternatif 
yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
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Ar-Ge 10: YAPI DENETİM SİSTEMİNDE ENTEGRE SİGORTA UYGULMASI

“Yapı Denetim Sistemine Entegre Sigorta 
Uygulaması” projesi İl Müdürlüğümüzün 2014 yılında 
başlatmış olduğu AR-GE projeleri arasında yer 
almaktadır. Proje çalışması kapsamında 
Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde Yapı Denetim 
Firmaları, Müteahhitler, ve Sigorta Şirketleri ile bir 
araya gelinerek toplantılar yapılmıştır. Proje 
kapsamında uluslararası düzeyde hangi ülkelerin yapı 
sektöründe ne gibi sigorta uygulamaları yaptığı 
araştırılmıştır. Amerika, Kanada ve Avrupa'nın hemen 
tüm gelişmiş ülkelerinde kullanılan denetim 
sisteminde, "Yapı Sigortası" ve "Denetim Şirketleri" 
diye adlandırılan kurumlar yerine, yapı elde etme 
sürecinde hizmet veren tüm grupların kendilerine ait 
sigorta çeşitlerinin zincirleme birbirlerine eklendiği 
sistemlerin olduğu görülmüştür.

10.05.2005 tarihli 2005/5 referans numaralı 
Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından 
hazırlanan raporda; “Şu anda  yürürlükte olan 4708 
sayılı Yapı Denetim Yasasında herhangi bir sigorta 
sistemi öngörülmemiştir. 
Ancak konuyla ilgili çevrelerin her fırsatta ortaya 
koyduğu görüşler ve  Deprem Şurası raporlarında da 
dile getirildiği gibi, ülkemizde etkin bir yapı denetim 
sistemi  oluşturabilmek için, sigorta uygulamalarının 
sistem içine dahil edilmesi gerekmektedir.
Buna bağlı olarak risk paylaşımı sağlanması 
konusunda mesleki çevrelerde ortak bir mutabakat 
oluşmuştur." denilerek konunun önemine dikkat 
çekilmiştir.
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Gelişmiş ülkelerin yapı denetim sistemlerinin vazgeçilmez ana unsuru sigorta. İnsan ve malzemeden 
kaynaklanan yapısal hataları minimize eden bu sistemin bir benzerini Yalova’da kurarak ülkemize örnek 
olmak istiyoruz.

Ülkemizde yapı denetimi konusunda uygulanabilir bir sigorta mevzuatı oluşturabilmek için önemli iki ön koşuldan 
birincisi, öngörülen sigorta türlerinin, uluslararası reasürans piyasalarında karşılık bulması, ikincisi, yapım 
sürecinde yer alan taraflara mükerrer sigorta yükü getirmeyecek ve yapı maliyetlerini gereksiz yere artırmayacak 
bir nitelikte olmasıdır.(Bu oran Avrupa’da yapı maliyetinin  yüzde 2 si yüzde  3 ü civarındadır.) Bu şekilde 
düzenlenecek yapı denetimine yönelik sigorta uygulamaları, söz konusu  süreçte tarafları koruyucu bir 
mekanizma olarak, sistem içinde bir oto-kontrol  ve risk paylaşımı sağlayacaktır.

“Yapı Denetim Sisteminde Entegre Sigorta uygulaması” projesi ile yapım aşamasında müteahhit, yapı 
denetim firmaları, proje müellifleri, yapı sahipleri, belediyeler ve sigorta şirketleri ile denetim 
mekanizmasında yer alan kurumlar arasında çapraz sorumluluk yaratılması sağlanmaktadır. Tarafların 
sigorta şirketleri ile sorumluluğu paylaşması ve ikili sorumluluk oluşturulması hedeflenmektedir. Proje 
raporu hazırlanmış ve Bakanlığımızın ilgili birimleriyle paylaşılmıştır.
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“Binalarda 3-B (Üç Boyutlu) Sanal Mimari Uygulamaları” projesi İl Müdürlüğümüzün 2016 yılında başlatmış olduğu 
AR-GE projeleri arasında yer almaktadır. Planlama konusunda yeni bir pencere açan CAD programlarının sanal 
gerçeklik modülü ile birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda CAD programlarını sanal gerçeklik modülü ile 
birleştirecek programlar araştırılmıştır. CBS yazılımlarının bu doğrultuda kullanılabileceği kararı alınmıştır. CBS 
yazılımlarının zengin 3 boyut arşivi projenin devamında altlık ve kaynak olarak kullanılacaktır. Bu nedenle Ar-Ge 11 
“Binalarda 3-B (Üç Boyutlu) Sanal Mimari Uygulamaları” çalışmamız Ar-Ge 6: 3-B (3-Boyutlu) Kent Modeli 
çalışmamıza entegre edilmiş olup yapılacak faaliyetler ortak yürütülecektir.

Ar-Ge 11: BİNALARDA -B (ÜÇ BOYUTLU) SANAL MİMARİ YGULAMALARI:
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Günümüzde yeni teknolojiler, diğer sektörlerde olduğu gibi mimari alanda da kendini gösteriyor. Mimari 
projeler uygulanırken oluşan problemleri teknoloji desteği ile çözüme kavuşturup vakit kaybını ve 
maliyetleri en aza indirmek mümkün. Projenin hedefi yapıları sanal gerçeklik vasıtası ile tecrübe ederek, 
eksiklik ve hataları inşaa öncesinde görmek ve kaliteli yapılaşmayı sağlamaktır. Parsel üzerinde yapılaşma 
başlamadan gezme imkânı sağlamak, yapıda kullanılacak olan malzemelerin özelliklerini dijital veriler ile 3 
boyutlu olarak görmek ve kullanıcıların tercihine sunmak amaçlanmaktadır.
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Ar-Ge 12: PASLANMANIN (ÇELİK KOROZYONUNUN) BETON DAYANIMINA ZAMAN İÇERİSİNDEKİ 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Beton içerisindeki beton ve çelik malzemelerin zamanla oluşan paslanmadan etkilenme süreci izlenerek 
kayıt altına alınabilirse beton içerisindeki çelik korozyonunun oluşumu ve paslı demirler kullanılması 
durumunda zamanla korozyon hızının nasıl ilerlediği çelik malzemenin zaman içerisinde hem korozyon 
hızı hem de çekme dayanımının ne olacağı gözlemlenerek daha sağlıklı yapılar inşaa edilmesi projenin 
ana amacıdır.

Paslanmanın (Çelik Korozyonunun) Beton Dayanımına 
Zaman İçerisindeki Etkilerinin İncelenmesi projesi İl 
Müdürlüğümüzün 2015 yılında başlatmış olduğu ARGE 
projeleri arasında yer almaktadır. alk ̀ dilinde paslanma 
olarak bilinen korozyon, elektrokimyasal etkilerin 
sonucunda malzemede oluşan kütle kaybıdır. Beton ilk 
döküldüğünde, donatıyı sararak paslanmaya karşı korur. 
Beton içindeki yüksek alkali ortamı, donatı çeliğine sıkıca 
yapışır bir ilm ̀ oluşturarak korozyonun önüne geçer. ncak ̀
zamanla titreşim, sarsıntı gibi etkiler, mekanik yorgunluk ve 
dış ortam şartlarından dolayı betonda mikroskopik çatlaklar 
oluşur ve giderek büyüyerek rutubet, dış ortamdaki korozi ̀
madde ve gazlar, 2, havadaki baca ve egzoz gazlarının 
sızmasına neden olur. 

Çalışmamız kapsamında 40 cm boyunda 8 mm genişliğinde 
12 adet donatı demiri kesilmiş ve 6 adet numunenin 
paslanması için gerekli şartlar oluşturulmuştur. Diğer 6 adet 
numune ise paslanmaya maruz kalmadan taze beton 
içerisine gömülmüştür. Çalışmamızın sonuçları 360.gün ve 
720.gün olarak iki aşamada alınması planlanmıştır. 360. gün 
sonunda paslanma miktarının ne olduğu, ayrıca paslı 
olmayan numunelerin pas reaksiyonuna uğrayıp 
uğramadığını tespit etmek amacıyla hazırlanan 
numunelerden iki adedi loader marifetiyle  ̀ donatılar zarar 
görmeyecek şekilde kırılmış ve incelenmiştir. 

Şantiyelerde bekletilen donatıların stok miktarının yüksek tutulması zorunluluğu varsa; demirlerin üzeri branda ile 
örtülmelidir. Demirlerde oluşan pas kalınlığının teknik şartnamelerin ve standartların toleransı dışında olması 
halinde tel fırça ile temizlenmesi mümkündür. Pas kalınlığının fazla olması halinde ise temizlik kumlama ile 
gerçekleştirilmelidir. Kumlama yönteminin sakıncası temizlikten sonra demir çapında meydana gelen azalmadır. 
Çaptaki azalma göz önüne alınmalıdır. Betonarme demiri depolanırken, saha düzenlenir ve yağmur suyuna karsı 
drenaj şebekesi yapılır. Toprakla temasları olmamalı, yağıştan korumak için üzeri bir sundurma ile kapatılmalıdır. 

endi ağırlıklarıyla de orme olmamalıdırlar.

alışmamızın 720 günlük sonuçları ralık 2017 tarihinde elde edilecek olup raporlama çalışmaları yapılacak ve 
ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Yalova - Çevre - Şehir

Bu sızıntılar ve oksijenin korozif etkisi gibi nedenlerden dolayı donatı paslanır, kesiti azalır ve mukavemeti düşer. 
Betonu oluşturan bileşenler de zaman zaman tepkimeye yol açar. Bu gibi iç korozyon olayları da donatının 
paslanmasına neden olabilir. Oluşan paslanma, demirin hacmini artırarak, betonda çatlamalara neden olabilir. 
Korozyon özellikle rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrum katlarında, köprü, viyadük, bara  
gibi su yapılarında, denize yakın yerlerde, baca ve egzoz gazlarının yoğun olduğu yerlerde, endüstriyel 
kirlenmenin yaşandığı bölgelerde ve tuzlu deniz kumunun kullanıldığı yapılarda görülür. 

360 gün sonunda paslanma reaksiyonunun geçirimsiz ve alkali olmayan beton içerisinde oluşmadığı 
görülmüştür. Paslı olmayan numunelerin ve paslanmış numunelerin betonun içine gömülmeden önceki fiziki 
hallerini korudukları gözlemlenmiştir. Kalıbına yeterince yerleşmeyen, bünyesinde birbiri ile bağlantılı dışa açık 
boşlukları bulunan betonlarda pas reaksiyonu döngüsü oluşacağı için paslanmanın sürekli olacağı bilinmektedir.
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Ar-Ge 1 : YAVAŞ ŞEHİR (SLOW CİTY) YALOVA UYGULAMASI

Slow City (Yavaş Şehir), 1999 yılında İtalya'da kurulmuş 
uluslararası bir belediyeler birliğidir. İtalya'nın dört küçük 
kentinin belediye başkanlarının 1999 yılında bir araya 
gelmesiyle kurulmuştur. "Sakin Şehir" anlamında 
kullanılmaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri 
arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 28 ülkede 
182 üyeye sahiptir.

Günümüz teknoloji ve standartları açısından 
bakıldığında Yavaş Şehir (SlowCity), hızlı yaşam 
alışkanlıklarının sebep olduğu yok olma ve bozulmalara 
karşı, bir koruma mekanizması olarak ortaya çıkmıştır. 
Yavaş Şehir (SlowCity) ile şehirlerin dokusunun, 
sakinleri ve yaşam tarzının standartlaştırmasını ve yerel 
özelliklerinin ortadan kaldırılmasını engellemek 
amaçlanmıştır.

Kentlerin yönetilirken yöresel mimarisine, 
geleneklerine, göreneklerine, zanaatlarına, esnafına 
sahip çıkılması ve desteklenmesi sağlanmaya 
çalışılmaktadır.

Yavaş şehirler, ekoloji ve sürdürülebilirlik alanında 
bilimin son buluşlarından da faydalanarak, kentsel 
öğeleri koruma odaklıdırlar.

Yavaş şehirlerde gürültü kirliliğini ve trafiği azaltmak, 
yeşil alanları ve yaya bölgelerini artırmak, yerel üretim 
yapan çiftçilerle bu ürünleri satan dükkan ve 
lokantaları desteklemek ve yerel estetik öğeleri 
korumak gibi kriterler ön plana çıkmaktadır.
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Yavaş Şehir Kriterleri:

• Çevre politikaları

• Altyapı politikaları

• Kentsel yaşam kalitesi politikaları

• Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar

• Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar

• Sosyal uyum

• Ortaklıklar

Yavaş (sakin) şehir kavramı, hızlı yaşam alışkanlıklarının sebep olduğu olumsuzluklara karşı, bir koruma 
mekanizması olarak ortaya çıkmıştır. Kentlerin yönetilirken yöresel mimarisine, geleneklerine, 
göreneklerine, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Ülkemizde bu unvanı almaya hak kazanmış 14 yerleşim yeri bulunmaktadır. Proje kapsamında İlimiz 
sınırları içerisinde bu unvanı almak için aday olabilecek yerleşim yerleri araştırılmakta, ülkemizdeki diğer 
yavaş şehirler incelenmekte ve üyelik başvuruları kapsamındaki çalışmaların başlatılması 
amaçlanmaktadır.
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Ar-Ge 14: TRAFİK VE SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI

İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen “Yalova'da Trafik Kaynaklı 
Hava Kirliliğinin Tespiti ve Cadde-Sokak Bazlı Haritalandırılması” 
arge projemizin ikinci ayağı olan Trafik ve Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması 
projesi İl Müdürlüğümüzün 2017 Faaliyetleri arasında 
planlanmıştır.

Atmosferik hava kirleticilerin insan sağlığı ve çevreye olumsuz 
etkileri bilinmektedir. Hava kirliliğini ve olumsuz etkilerini azaltma 
çabaları öncelikle kirletici seviyelerini ve kaynaklarını ortaya 
koymayı gerektirmektedir. Son yıllarda hızlı nüfus artışı, 
sanayileşme ve kentleşme hava kirletici kaynaklarını önemli 
derecede arttırmıştır. Her bir kaynağın kirlilik katkı paylarının 
belirlenmesi detaylı çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ancak, genel 
bir takım yaklaşımlarla da kent ölçeğinde hava kirliliğinin 
kaynakları hakkında bilgiler alınabilmektedir.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerin bir arada 
bulunduğu Yalova’da atmosferik kirleticilerin konsantrasyon, 
kaynak ve insan sağlığına etkilerinin belirlenmesi ile kirlilik 
azaltım stratejilerinin belirlenerek halkın duyarlılık ve katılım 
düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda erişilmek istenen sonuçlar:

1. Yalova hava kalitesinin kış mevsimi için, uçucu organik
bileşikler (Benzen, Toluen, Etilbenzen ve Ksilen), SO2, NO2, O3 
temelinde belirlenmesi, atmosferik kirliliğin zamansal ve mekansal 
değişkenliğinin ortaya konulması ve kirlilik haritalarının 
çıkartılması,

2. Atmosferik kirliliğin bölge insanı sağlığı üzerine etkilerinin
belirlenmesi amacıyla, yetişkinlere yönelik anket sorgulaması 
yoluyla kirleticilerin kanser ve kanser harici etkiler için sağlık risk 
değerlendirmesinin yapılması, sağlık risk haritalarının 
çıkartılması, seçilmiş hastane kayıtları ve kirletici 
konsantrasyonları kullanılarak solunum ve kardiyovasküler sağlık 
etkilerinin belirlenmesi,
3. Kentte atmosferik kirlilik açısından oluşabilecek risk
dönemleriyle risk bölgelerinin hava kirliliği haritalarıyla tespit 
edilerek, halkın bilinçlendirilmesine katkı sağlanması ve yerel 
otoriteye karar alma sürecinde öneriler sunulması,

4. Bulgu ve sonuçların bir plan dahilinde kamuoyuna duyurulması
ve kirlilik azatlım stratejilerine halkın katılımının sağlanmasıdır.

İl Müdürlüğümüz, 01.03.2017 tarihinde başlattığı bu arge projesinin Ülke çapında bir ilk olması sebebiyle üzerinde 
hassasiyetle durmakta ve başta Bakanlığımıza bağlı Genel Müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimiz olmak üzere 
paydaş tüm kurumlarımızla konu paylaşılmaktadır.
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Trafik ve sanayi kaynaklı hava kirliliğinin çevresel etkilerinin ve insan sağlığına yansıyabilecek 
olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla başlanan projemiz ülkemizde bir ilk!
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Ar-Ge 15: TERSANELER BÖLGESİ FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE 
MODELLENMESİ PROJESİ

İlimizde Altınova İlçesinde faaliyet gösteren 
tersanelerin Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliği ve Çevre İzin/lisans Yönetmeliği 
süreçlerinde, Çevresel göstergeler açısından 
izlemeleri ile denetimleri yapılmakta ve 
literatürde/mevzuatta öngörülen limitler dahilinde 
kalındığı gözlenmektedir. Ancak tersane bazında 
limitler dahilinde kalan hava, su ve toprağa olan/
olabilecek çevresel etkilerin bölgesel olarak 
kümülatif ve uzun süreli etkilerinin belirlenmesi 
amacıyla öncelikli olarak hava kalitesi ölçüm ve 
modelleme çalışmaları yapılarak projeye 
başlanılacaktır.

Bölgede faaliyette bulunan tüm tersaneler ile birlikte 
yürütülmesi planlanan çalışma ile mevcut ve ileride hava 
da, suda, toptakta, lagünde, bitkilerde oluşabilecek risk 
faktörleri belirlenerek, önleyici ve koruyucu tedbirler ortaya 
konulacaktır.

Ülkemiz için önemli bir sulak alan olan Hersek Lagünü de 
dikkate alınarak ve tersane faaliyetlerinin bölgeyi nasıl 
etkilediği ölçülebilir değerlerle ifade edilecek ve eylem 
planları hazırlanacaktır.

Proje; öngörülerin oluşturulabilmesi ve teknik içeriği 
nedeniyle Çevre Mühendisliği Bölümü bulunan 
üniversitelerimizle işbirliği halinde yürütülecektir.

İl Müdürlüğümüz ile proje paydaşı olan Altınova 
Tersaneler Birliği ve bölgedeki tersaneler ile toplantılar 
gerçekleştirilmiş ve konunun önemi hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. Proje; İl Müdürlüğümüz, Yerel Yönetimlerimiz, 
Altınova Tersaneler Birliği, Üniversite ve sivil toplum ile 
birlikte yürütülmekte ve 01.03.2017 tarihi itibarıyla 
projemiz başlamıştır.Literatür taramasında dünya ve 
Türkiye örnekleri incelenmiştir.

Projemizin önemli bir diğer yanı da Bakanlığımızca 
TÜBİTAK-MAM ile ortaklaşa yürütülen "Marmara Denizi 
Bütünleşik Modelleme Projesi" ile entegre bir biçimde 
yürütülmesi ve bu projeye veri temin edecek olmasıdır. 
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Tersaneler bölgesindeki sanayi faaliyetlerinin başta Hersek Lagünü olmak üzere kümülatif ve uzun süreli 
çevresel etkilerinin belirlenerek, ileride oluşabilecek risk faktörleri, önleyici ve koruyucu tedbirlerle 
birlikte ortaya konulacaktır.
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-G  6 ODERN EHİRLERİN İLÜETİNDE ABET ORUNU VE ÖZÜM NERİLERİ

“Modern Şehirlerin Silüetinde Mabet Sorunu ve Çözüm 
Önerileri” projesi İl Müdürlüğümüzün 2017 faaliyetleri 
içerisinde planlanan AR-GE projeleri arasında yer 
almaktadır.

Modern Şehir olgusunun doğmasında birçok tarihi sebep 
rol oynamaktır. Özellikle üretimin artması, işgücüne olan 
ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla sanayi ihtilali 
sonrasında üretim merkezi olan bölgeler, aynı zamanda 
çevresinden işgücü toplayan birer cazip yaşam merkezi 
haline gelmiştir. Bunun sonucunda tarihte görülmemiş 
kalabalık ve yoğunlukta yaşam alanları yani 'Modern 
Şehir'ler meydana gelmiştir. Bu modern şehirlerde yeni 
yapılaşma durumu ise var olan tarihsel çevre ile 
birleşerek şehirlerin siluetlerine etki etmeye başlamıştır.

‘Şehirlerin yüzü’ diyebileceğimiz silüetler yalnızca 
bir takım yapıların yan yana dizilip neredeyse iki 
boyutlu bir özellik kazanmış halinden öte, kentlerin 
tarihsel birikimlerinin bir yansımasıdır. Günümüzde 
mevcut silüetlerin içine inşa edilen yüksek yapıların 
ölçekleri sebebiyle yarattıkları etki şehirlerin 
genelinde fazlasıyla hissedilmektedir. Yapım 
sektöründe modern çizgilerle gelenekseli buluşturan 
yapılar, mimari alanda sunulan farklı tasarımlarla 
şehirlerin yapısına olumlu ya da olumsuz birtakım 
görüntüler sunmaktadır. Özellikle tarihi çevre 
içerisinde yer alan mabetlerin modern mimari ile 
birleşimi sonucu oluşan etki çok daha önemli hale 
gelmektedir. Yüksek yapılar inşa edilmeden önce 
dini yapılar (katedraller, camiler) kentin en yüksek 
yapılarıydı. Şimdi ise bu yapıların yükseklikleri, çok 
katlı yapılarla boy ölçüşememektedir.

Eski yapıya özellikle mabetlere yaklaşmak, onun ruhunu yakalamak, şimdinin gerekleri ve ambiyansı ile yeni 
yapıyı birleştirmek kolay bir iş değildir. Bu tip bir mimari; saygı, incelik, estetik, zerafet, tecrübe ve şehir tarihi 
bilgisi gerektirmektedir. 

Modern şehirlerin silüetinde mabet sorunu Avrupa şehirlerinde eski şehir-yeni şehir ayrımı ile kısmen 
çözülürken, gökdelenlerin artık kaçınılmaz olduğu dünyanın geri kalan şehirlerinde ise ciddi bir sorun teşkil 
etmektedir.

Bütün dinlerde mabetler (özellikle büyük mabetler; ulu camiler, katedralle vs.) insanın doğa ile baş başa 
kaldığında yaptığı ibadet ve dualarından aldığı hazzın şehirde de gerçekleşebilmesi için yapılan bir doğa/evren 
similasyonudur ve medeniyetlerin evren tasavvuru ile yakından ilgilidir. Silüetlerinde mabetlerin kaybolduğu, 
denizle/suyla ve gökyüzü ile irtibatın yüksek yapılar ile kesildiği şehirlerde yaşayanların mutlu olmaları da, o 
şehre kendilerini ait hissetmeleri de mümkün olmaz. Bu tür olumsuzlukları yaşamayan şanslı illerimizden ve 
yeryüzü cennetlerinden birisi olan Yalova’da bundan sonraki yapılacak imar faaliyetlerinde de aynı güzelliğini 
muhafaza edebilmesi için İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu AR-GE çalışmasına literatür taraması ve 
konunun dünyadaki diğer örneklerinin incelenmesi ile başlanmış olup 2018 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.
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Gökdelenlerin baskısı altında ezilen başta dini yapılar olmak üzere tarihi ve kültürel mirasımız tehlike 
altında. Şehirlerin kimliklerini oluşturan ve adeta onların birer tapu senedi olan mabedler özellikle 
büyükşehirlerin siluetlerinden kaybolmak üzere. Yalova gibi henüz bu olumsuzlukla karşılaşmayan 
şehirlerimizde ileriye dönük ne tür önlemler alabileceğimizi araştırıyoruz. 
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Ar-Ge 17: YATIRIM (KAMU VE ÖZEL SEKTÖR) İÇİN YGUN ARAZİ ENVANTERİNİN BS (COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ) YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Yatırıma Uygun Arazi Envanterinin Kamu ve özel sektör 
yatırımcılarına elektronik ortamda sunulması amacıyla; 
coğrafi bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması, yatırıma 
uygun yerlerin, coğrafi verilerin kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği yapılarak ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının 
da kullanılarak belirlenmesine yönelik olan “Yatırım İçin 
Uygun Arazi Envanterinin CBS Yöntemiyle Belirlenmesi” 
projesi;İl Müdürlüğümüzün 2017 Yılı faaliyetleri kapsamında 
planlanan yeni AR-GE projeleri arasında yer almaktadır.

Ar-Ge 17 projemizle; İlimizde yer alan yatırıma uygun 
bölgelerin tespiti ve yatırıma uygun arazi envanterinin 
coğrafi veri setlerinin değerlendirilerek, CBS (GIS) 
altyapısının kullanılması suretiyle her tür ve ölçekte 
yatırımlara uygun bölgeler için veritabanı ve envanter 
oluşturulması planlanmıştır.

Günümüzde pek çok ülkede arazi yönetimi ve 
değerlendirme çalışmalarında dijital kadastral veritabanı 
oluşturma ve bu verilerin CBS yazılımları kullanılarak 
fonksiyonel hale getirilmesi yöntemi uygulanmaktadır.

İlimizde kamu ve özel sektöre yönelik iş ve yatırım ortamına 
uygun arazi envanterinin belirlenmesi projesinde de CBS 
(GIS) altyapısı kullanılarak konumsal veriler,  sektörel 
öncelikler, coğrafi veri setleri ve her tür ve ölçekte mekansal 
planların değerlendirilerek yatırımcı kurum ve kuruluşlara 
(kamu-özel sektör) öneriler/çözümler ve coğrafi veriye 
erişim kolaylığı amaçlanmaktadır.

Proje uygulama alanı kapsamında yatırıma 
uygun yerlerin tespitine ilişkin coğrafi verilerin 
paydaş kurumlarla işbirliği yapılarak veritabanı 
oluşturulması ile birlikte kamu ve özel sektör 
yatırımcılarına yönelik temel yatırım sektörlerinin 
yer seçimi kriterleri ve bu kriterlerin 
sorgulanabilmesine imkan veren  web servisleri 
üzerinden coğrafi verilerin paylaşımına olanak 
sağlanacaktır.
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Projemiz Kamu ve özel sektör yatırımcılarına il içerisinde yapacakları yatırımlara uygun kriterleri taşıyan 
arsa ve arazileri kolay bir şekilde tespit etme imkanı sağlayacaktır. Gayrimenkullerin;  ana ulaşım 
arterlerine mesafesi, arazi eğim durumu,  imar durumu, çevre düzeni planındaki yeri, uydu veya hava 
fotoğrafı üzerinde konumu, kat adedi, kullanım alanı vb. merak edilebilecek sorulara yanıt verilmesi 
hedeflenmektedir.

Müdürlüğümüzce tamamlanan ve devam 
etmekte olan AR-GE projelerimiz kapsamında 
halihazırdaki sayısal veritabanı arşivi; gerçek-
true ortofotolar, çevre düzeni planı, mekansal 
plan verileri (1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar 
planları), sayısal yerleşime uygunluk haritaları 
vb.“Kamu ve Özel Sektör için Yatırım Arazilerinin 
CBS Yöntemiyle Belirlenmesi” projesine ilişkin 
veri temininde altlık olarak değerlendirilecektir.
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Ar-Ge 18: BİNA ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİ YÖNTEMLER (KARBON-ELYAF-LİFLİ 
KOMPOZİTLER İLE GÜÇLENDİRME)

“Bina Onarım ve Güçlendirilmesinde Yeni Yöntemler 
(Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme)” 
projesi İl Müdürlüğümüzün 2017 yılında başlatmış 
olduğu AR-GE projeleri arasında yer almaktadır. Proje 
İTÜ, Dow-Aksa ve ilgili paydaş kamu kurumlarıyla 
birlikte yürütülmektedir.

Günümüzde betonda yaygın olarak kullanılan fiberler; 
çelik, polimer (polipropilen, PVA), cam ve karbon 
esaslıdır. Fiberin betona katılması, betonun; çekme ve 
eğilme dayanımını, düktilitesini, enerji tüketme 
kapasitesini ve çatlak gelişim karakteristiklerini 
geliştirmek için kullanılan en etkin yöntemlerden biridir.

Karbon fiber tarihi 1800’lü yılların sonlarına kadar uzanır. Karbon lifi ilk defa karbonun çok iyi bir elektrik iletkeni 
olduğu bilinmesinden dolayı üretilmiştir. Karbon elyaf çoğunlukla Zift ve Pan denen iki malzemeden elde edillir. 
Zift tabanlı karbon elyafları göreceli olarak daha düşük mekanik özelliklere sahiptirler. Buna bağlı olarak yapısal 
uygulamalarda nadiren kullanılırlar. Pan (Poli Akrilo Nitril) tabanlı karbon elyaflar kompozit malzemeleri daha 
sağlam ve daha hafif olmalarından dolayı sürekli geliştirilmektedir.

Kamu - Özel Sektör - Üniversite ortaklığı ile başlatılan bu 
çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma 
kapsamında Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları (2007), 
Dicle Üniversitesi Araştırmaları (K.V.Çelik, H.Karaşin 
2014), Namık Kemal Üniversitesi Araştırmaları ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Teknik Dergi (2002-175) 
Araştırmaları incelenmiş ayrıca İTÜ’den Prof.Dr.Alper 
İLKİ başkanlığında yapılan tam ölçekli bina deneyinin 
oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

Çalışma kapsamında birbiriyle aynı özelliklere ve boyutlara sahip iki bina inşaa edilmiştir. Binaların birbirinden tek 
farkı zemin kat kolonlarda bir bina Karbon Elyaf ile sargılanırken diğerinin sargısız bırakılmış olmasıdır. Daha 
sonra iki binaya da simülatif deprem kuvvetine maruz bırakılmış ve Karbon Elyaf takviyeli binanın çok fazla 
dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.

Gözlemler sonucunda karbon elyaf ile sargılanmış olan bina kolonları, sargılanmamış binaya  göre önemli bir 
dayanım artışı gösterdiği ortaya konmuştur. Konu paydaşlarımızla Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda 
değerlendirilmiş ve projenin aşamaları belirlenmiştir.
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Günümüzde yapılar birçok nedenden dolayı hasar görmektedir. Hasar gören yapılar ve düşük 
standartlara sahip yapıların güçlendirilmesi tüm dünyada hızla gelişmekte olan konulardan biridir. 
Kullanım amacı değişmiş yapılar, depremde hasar görmüş yapılar ve deprem yönetmeliğine uyumlu 
olmayan eski yapılar güçlendirme ihtiyacı taşımaktadır. Başlattığımız çalışma kapsamında yeni nesil bir 
güçlendirme malzemesi olan karbon elyafın  ilimizde de kullanılması, bu yapıların olası depreme karşı  
güvenli hale getirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Proje İTÜ ile birlikte 
yürütülmektedir. 

Bina Onarım ve Güçlendirilmesinde Yeni Yöntemler (Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme) başlıklı 
projemizde 18.04.2017 tarihinde DowAksa ve Üniversite yetkilileri ile toplantı yapılıp İlgili İdareler ile 
Müdürlüğümüzün görüşmeleri sonucunda elde edilen güçlendirilmesi gereken binalar masaya yatırılmıştır. 
Projenin nihai hedefi Karbon-Elyaf lifli kompozitlerle yapılan bina güçlendirme ve onarımlarının hem dayanıklılık 
hem maliyet açısından klasik yöntemler ile mukayesesini avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır. Böylece 
Ülkemizde yeni bir malzeme ve yöntem ile bina güçlendirme ve onarımı gerçekleştirilebileceği ve 
yaygınlaştırılabileceği öngörülmektedir.
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- EŞİLAY TEMATİK URVİVOR) ARK VE SİMÜLASYON MERKEZİ

Yeşilay Tematik (Survivor) Park ve Simülasyon Merkezi 
Ar-Ge projesi; İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, 
toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı 
alışkanlıklardan korumak için çalışan milli ve ahlaki 
değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak 
bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu 
olan Yeşilay’ın amaç ve hedefleri gözetilerek bu olguların 
güçlenmesi ve yaygınlaşması için başlatılan bir projedir.

Öncelikle bağımlılıklara farkındalık kazandırmak ve her 
türlü bağımlılığın önüne geçmek amacıyla sosyal yaşamı 
zenginleştirmeyi hedefleyen mekânlar oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda yapılması hedeflenen tematik park 
projesinde alt birimler oluştururken;

Bağımlılıklar ve etkilerinin değerlendirileceği, uyuşturucu 
maddeyi kullanan kişinin nasıl anlaşılacağı, ailelerin 
uyuşturucu karşısında nasıl bir tedbir alması gerektiği, 
kullanan kişinin nasıl anlaşılacağı ve konu hakkında nasıl 
bir çözüm uygulanacağı konularının işlendiği ve bu 
maddelerin vücuda etkilerini gösteren interaktif eğitim 
panellerinin yer aldığı bir simülasyon merkezi parkın incisi 
olarak yer alacaktır.

Ekip çalışması ile yapılacak 
bedensel aktiviteler ruhsal düzenin 
sağlanmasında ön ayak olacaktır. 
Modern insanı taştan mekânlara ve 
beraberinde getirdiği teknolojiye 
bağımlı kılan unsurların 
uzaklaştırılması amacıyla ailecek 
toprak ve doğayla bir araya gelmeyi 
sağlayacak hobi bahçeleri parkın bir 
diğer kolunu oluşturmaktadır. 
Bunların yanı sıra piknik alanları, 
yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, 
çocuk oyun alanları tematik parkta 
yer alacaktır. 2017 mart ayında 
başlayan bu projemizin bir yıl 
içerisinde tamamlanması 
hedeflenmiştir. 
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Yeşilay Cemiyeti ile birlikte başladığımız projemizin hedefi hem her türlü bağımlılıkla mücadelede etkin 
farkındalık oluşturmak için simülasyon merkezi kurmak, hem de vatandaşlarımıza hobi bahçeleri, bisiklet 
parkurları, çocuk oyun ve piknik alanları, yürüyüş yolları ve survivor parkurlarını içeren sosyal donatılar 
kazandırmaktır.

Bunun yanı sıra sosyal aktivitelerin zenginleştirileceği (Survivor) park hedef kitleyi pozitif etkileyecek ikinci unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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- İNA ÇATI VE TEMELLERİNDE SU İZOLASYONU İÇİN YENİ MALZEME VE YÖNTEMLERİN 
ARAŞTIRILMASI

Su Yalıtımı ve Uygulamaları

Çatı (kırma-eğimli veya teras), ıslak hacim ve temel su 
yalıtımında uygulanacak malzemeler ile çözümler göz 
önüne alındığında, AR-GE projemiz kapsamında iki çeşit 
su izolasyonu metodu belirlenmiştir.

Bunlar;

1- Likit sürme su izolasyonu. (A-Akrilik esaslı sürme, B 
poliüretan esaslı sürme)

2- Membran izolasyon (A-Bitümlü, B-PVC, C-TPO, D-
HDPE esaslı membranlar)

Görüleceği üzere membran su izolasyonu piyasada çok 
daha fazla uygulama alanına sahip olmakla birlikte en 
çok dört (4) çeşit olarak membran yalıtım göze 
çarpmaktadır. Bu nedenle adı geçen bitümlü PVC; TPO 
ve HDPE esaslı membranlar tecrit inceleme ve 
araştırma kapsamına alınarak bunlar hakkında yapılacak 
teknik araştırmaya esas ön bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1-LİKİT SÜRME SU İZOLASYONU

Sürme su izolasyonu inşaatlarımızın birçok alanında kullanılarak kaliteli bir su yalıtımı sağlamaktadır. Sürme 
İzolasyon kolay uygulanan beton ve çeşitli yüzeylere daha iyi aderans sağlayarak tutunur, yapıda oluşan çeşitli 
kılcal çatlak ve gözenekleri doldurarak ek yeri oluşmayan bir su yalıtımı tabakası sağladığı için tercih sebebidir. 
Sürme izolasyon yapılarımızda su ve nem yalıtımında kalıcı çözüm sunduğu için tercih edilmektedir.

Çift kompenantlı yarı ve tam elastik olup yüzeysel izolasyon sağlayan, betona sirayet etmeyen wc balkon, banyo 
ve mutfak gibi ıslak zemin ve duvarlarında, seramik altında su yalıtımında kullanılmaktadır. Beton üzerine , şap 
üzerine ve sıva üstüne uygulanabilir. Negatif su basıncına karşı uygulanmayıp UV dayanımı olmadığından 
koruma altına alınmalıdır. Çift kompenantlı yarı ve tam elastik olup kapiler özelliği ile betona bir miktar işleyen 
İZOTÜM Kristeks gibi malzemeler, perde betonlarda ve teras tabliyelerinde su depolarında betonla direk temas 
ettiğinde beton yüzeyi yıkanmış ıslak ise beton içerisine miktar çalışmaktadır. Bu tür malzemeler pozitif (suyun 
geldiği yönden) uygulanmaktadır. Negatif içten ve pozitif dıştan uygulanabilen komponentsiz kristalize izolasyon 
malzemesi betona derinlemesine işler ve beton içerisindeki kılcal çatlaklarda su çözülmeyen kristaller oluşturan 
İZOTÜM Crystallize gibi malzemeler, kuyu temel, istinat duvarı, asansör kuyusu, suyun geldiği yönden su 
izolasyonu mümkün olmayan perde beton alanlarda kullanılabilmektedir. Bu malzemeler betonu suya karşı 
kilitleyerek su geçirimsiz hale getirmektedir. İzotüm süper elastik likit membranlar kauçuk , bitüm ve suyun çeşitli 
katkılarda güçlendirerek işlenmesiyle elde edilen su yalıtım ürünleridir. Kalıcı bir izolasyon sağlayarak suya ve 
neme karşı uzun ömürlü bir bariyer oluşturur.

1-A AKRİLİK ESASLI SÜRME YALITIM

Akrilik Kopolimer reçine esaslı, su bazlı, olan ve tek kompenantlı, elastik su izolasyonunda sürme veya 
püskürtme olarak kullanılmakta olup, bu tür akrilik esaslı malzemeler farklı renklerde bulunmaktadır. İhtiyaç 
halinde üzeri boyanabilen akrilik sürme su yalıtım malzemeleri iç ve dış mekanlarda da kullanılmaktadır. Sürme 
su izolasyonu kolay uygulanması yönüyle yatayda düşeyde, çatılarda, balkon, teras, havuz, su depoları, ıslak 
zemin, düz ve eğimli çatılarda da tercih edilmektedir. 
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Özellikle teras çatılardan ve bina temellerinden sızan yağmur suları hepimizin korkulu rüyası. Bu sorunu 
kökünden halledebilecek yeni malzeme ve yöntemlerini bu projemizde masaya yatırıyoruz. 
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1-B POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM
 Poliüretan esaslı sürme su izolasyonu tek bileşenli ve çift bileşenli olan ürünler ile piyasada mevcut olup, diğer 
sürme malzemeler gibi fırça yada rulo ile sürüldüğünden kompleks detayları da kolay çözmektedir. Su yalıtım 
yapılacak çoğu detayda kullanılabilmektedir. Balkon, teras, ıslak zemin, perde duvar gibi, otopark ve yaya 
trafiğine açık olan alanlar da bile uygulanabilmektedir. Poliüreten sürme su yalıtımı 2 mm kadar köprüleme 
özelliğine sahip olup, elastik özelliklidir. Bu malzeme aynı zamanda beton yüzeyler, çimentolu şap ve sıva üzeri, 
seramik kaplı zemin ve duvarlar ile ahşap ve metal yüzeyler üzerinde de uygulanabilmektedir. Poliüreten esaslı 
malzeme yeni dökülmüş taze betona tam kuruma sağlamadan uygulanmayıp, nem oranı %5 üzerinde olan 
ortamda ise yapılamamaktadır.

2-MEMBRAN İZOLASYON

 2-A BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

Bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, yapı elamanlarının suya maruz kalan ve suyun geldiği taraftaki 
yüzeylerine uygulanan “Yüzeysel Su Yalıtımı” yöntemine göre yapılmaktadır. Yapıların temellerinden çatılarına bir 
çok detayında uygulanabilen bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, gerek gelişmiş ülkelerde , gerekse 
ülkemizde su yalıtımında en fazla kullanılan malzemelerdir. Polimer Bitümlü membranlar  “Elastomerik” ve 
“Plastomerik” olmak üzere ikiye ayrılır. Elastomerik bitümlü membranlar yüksek elastikiyetleri,  plastomerik 
bitümlü membranlar ise yüksek sıcaklık dayanımları ile birbirlerinden ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar 
şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanabilirler. Plastomerik bitümlü membran ise flalümo alevi ile ısıtılarak 
uygulanmaktadır.Her iki tip membran da yapıların hemen hemen tüm su yalıtım detaylarında kullanılabilmektedir.

2-B-PVC MEMBRANLAR
Sadece çatı su tercihinde kullanılmakta olup, pvc, polivinil klörür kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. PVC 
su yalıtımının kolay kullanım ve uygulama olanağı estetik olması (çeşitli renklerde üretim imkanı) sıcak hava ile 
kaynaklanabilme, güneş ışınlarına ve yangına mukavemet gibi özelliklerini birleştirir.

 

PVC çatı membranları 
1960’ların başlarında Avrupa’da kullanılan ilk PVC –tabanlı sistemlerle birlikte, termoplastik membranlar tarihinde 
en eski yere sahiptir. Polyester donatılı PVC çatı membranları, tarihsel çizgisini güçlendiren uzun süreli 
dayanıklılığı dışında birçok müspet özelliğe sahip olduğundan bu sayede sektörel kullanımda büyük bir artış 
kaydetmiştir.
2-C TPO MEMBRANLAR
Bu da PVC membranlar gibi çatı su tecritlerinde kullanılmakta olup; TPO Membran, polipropilen (PP)ve etilen 
propilen (EP) kauçuğun, modern polimer üretim teknolojisi kullanılarak birlikte polimerleştirilmesinden elde edilen 
bir tür single-ply membranıdır. Bu üretim teknolojisi, her hangi bir plastikleştirici kullanmadan düşük sıcaklıklarda 
dahi malzemenin esnek kalmasına olanak sağlamaktadır. Polyester taşıyıcı ve TPO katmanlarının kombinasyonu 
membrana  mükemmel kopma, yırtılma ve delinme dayanımı özelliklerini sağlar. Polyester taşıyıcı üzerindeki son 
kat kaplama çatı membranlarının en önemli kısımlarında biridir ve ürünün iklimsel koşullara ozonun ve UV 
ışınlarının yıpratıcı etkilerine  kimyasal saldırılara dayanıklılığına ve kaynak edilebilirliğine direkt olarak etki eder.  
Pürüzsüz yüzey diğer termoplastik membranlarla karşılaştırıldığında kir birikmesi ve biyolojik saldırılara karşı 
daha avantajlı olduğu saptanmıştır.
2-D-HDPE ESASLI MEMBRANLAR
Çeşitli markalarda üretilen, HDPE esaslı, tek kat ve soğuk uygulanan, şantiyeye rulo halinde sevk edilen bir su 
yalıtım membranı olup, dökülen betona tamamen yapışan membran ile beton arasında suyun yol almasını 
engelleyen su yalıtım sistemidir. Sinerjik yapışkan tabakalar ile dizayn edilerek gelişmiş bağ teknolojisi, 
membranın betonla tamamıyla yapışmasına olanak sağlamaktadır.
HDPE membranını benzersiz yapışma özellikleri, membran ile yapı arasındaki her türlü su hareketini önlemekte 
olup, suyun nemin ve olası gazların etkilerinden yapıları koruma prensibi ile üretilmiştir.

 

HDPE membran, beton 
dökümünden önce hazırlanmış yüzeylere (grobeton/sıkıştırılmış dolgu) veya kalıplara serilerek bindirme yerleri 
işaretli ve kendiliğinden yapışkanlı olarak üretilmektedir.

 

Ek bir korumaya /işleme ihtiyaç olmaksızın donatı 
demirleri membran üzerine yerleştirilerek üzerine temel radye betonu dökülüp beton sertleştikçe beton ile 
membran arasında sürekli ve dayanıklı bir yapışkan bağ gelişimine  olanak sağlamaktadır.
Yukarıda izah edilen yalıtım elemanlarının teknik özellikleri, uygulanabilirlikleri ve maliyetleri göz önüne alınarak, 
bu proje kapsamında incelenecek ve şantiyelerimizde testleri yapılarak yerel şartlara en uygun su izolasyon 
malzemeleri tespit edilecektir.
AR-GE projemiz 2018 yılının Nisan ayı içerisinde raporlanarak sonuçlandırılacaktır.
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- ÖNTEMLERİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ SAYISAL HARİTALARININ 
OLUŞTURULMASI VE DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

2017 yılı Ar-Ge Projeleri hedeflerimiz doğrultusunda Kentsel 
dönüşüm kapsamında yenilenen tüm binaların önceki ve 
sonraki halleriyle bölgede meydana getirdikleri değişim ve 
sosyal hayata etkileri incelenecek ve sonuç raporları kamuoyu 
ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda 2013 yılından bu zamana 
kadar İlimizde Kentsel Dönüşümle riskli yapı tespiti yapılmış 
binaların, sistem üzerinden ve dosyalarından parsel bazında 
tespitlerinin yapılıp, sayısallaştırma işlemlerinin yapılması 
devam etmektedir. Söz konusu parsellerin web tabanlı ortamda 
yayımlanmasına ilişkin dosya dönüşüm işlemleri yapılacak 
olup, proje dosyaları ve katmanlarının CBS yazılım formatlarına 
dönüşümleri sağlanarak proje çıktıları coğrafi veri servisleri 
aracılığıyla açık kaynak olarak yayına uygun hale getirilecektir. 
Proje boyunca ve devamında yeni başvurularla Kentsel 
Dönüşümle riskli yapı tespiti yapılacak binaların sayısal 
veritabanı bilgilerinin güncellenmeleri de yapılacaktır.

Ayrıca proje kapsamında İlimizde, Bakanlığımızca Riskli Alan ilan edilen Merkez Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Alanında sayısallaştırma işlemlerinin yapılıp, web tabanlı ortamda yayınlanması gerçekleştirilecektir.

Yalova İlinde Kentsel Dönüşümde yenilenen riskli yapıların parsel bazında önceki ve sonraki hallerinin CBS 
tabanlı programlara işlenmesi, bölgede altyapı, yol, trafik, şehir silüeti vs. gibi konulara ve sosyal hayata etkileri 
araştırılacak ve dünya örneklerinin incelenmesi sağlanacaktır. 1 Mart 2017 tarihinde başladığımız projemizin son 
etabının 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Yalova - Çevre - Şehir

Kentsel dönüşümün hayatımızın her alanına etkisini coğrafi bilgi sistemleri alt yapısını kullanarak 
inceliyoruz. Yenilenen bina, sokak ve mahallelerde yaşayan sakinlerimizin tecrübeleri bizim için çok 
önemli. Projemizin ana hedefi sosyal ve kültürel alışkanlıklarımıza etkileri dahil kentsel dönüşümün 
toplumsal hayatımıza olumlu ve olumsuz etkilerini irdelemek ve gelecekteki projelerimize ışık tutmak! 
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-   EVRE EĞİTİMİNDE YENİ VE ENTEGRE YAKLAŞIMLAR (İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDÜLLÜ 
YARIŞMA, ÇİZGİ FİLM, TİYATRO GÖSTERİLERİ, GENÇ GÖNÜLLÜ ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ,ÇÖPÜN SANAT 
OLSUN)

Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri 
kazandırmak, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif 
katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir.

Çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp 
uygulanabilmesi ve toplumun bütün kesiminin yapılacak 
olan çalışmalara katkı sunmasının sağlanması ile çevre 
eğitiminde yol alınabilir. Bu hedefe ulaşmak için bireysel 
çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği 
gerçeğini kavratacak bir eğitim yöntemi uygulanmalıdır.

Çevre eğitimi yalnız bilgi vermek ve sorumluluk hissi 
oluşturmakla kalmamalı, insan davranışını da etkilemelidir. 
Bunun için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel 
materyaller ile uygulamaya ağırlık verilmelidir. Çevrenin 
korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında 
gösterilen çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve 
güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu 
sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye 
zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır.

Bu kapsamda Çevre eğitimlerinin birinci hedef kitlesi 
geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. 
Anaokulundan başlamak üzere ilk, orta ve lise 
seviyesinde hazırlanmış olan çevre eğitiminin 
verilmesi ile çevre bilincinin yerleşmesi sağlanabilir.

Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz Çevre Eğitimine 
büyük önem vermekte ve bu konuda kapsamlı 
çalışmalar yürütmektedir. İl Müdürlüğümüz İlimiz 
genelindeki okullarda işitsel ve görsel materyaller 
kullanarak her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
koordineli olarak 10’larca okulda binlerce öğrenciye 
Çevre Eğitimi düzenlemektedir. Bu kapsamda 2014 
Yılında 19 gösteride 2770 öğrenci, 2015 yılında 15 
gösteri de 2360 öğrenci, 2016 yılında 13 gösteri de 
2300 öğrenci, 2017 yılında 9 gösteri de 1100 
öğrenciye Çevre İçerikli Tiyatro gösterisi 
düzenlenmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz 
personellerince; 2014 yılında 8 okulda 750 
öğrenciye, 2015 yılında 10 okulda 1200 öğrenciye, 
2016 yılında 12 okulda 2360 öğrenciye, 2017 yılında 
ise 19 okulda 1500 öğrenciye çevre içerikli eğitim 
verilmiştir.

Çevre eğitimlerinin yanında çevre içerikli tiyatro 
gösterileri de son dört yıldır okullarımızda 
gösterilmektedir. “Çevreci Kızgın” ile başlayan 
gösterilerimiz “Afacanlar İş Başında” ve “Bizim 
Dünya” isimli oyunlarla devam etmektedir. 
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Yaşadığımız çevreye olan farkındalığımızın ve duyarlılığımızın arttırılması amacıyla pek çok yenilikçi 
uygulamaya imza atıyoruz. Hepsi de Türkiye’de ilk ve birbirinden ilginç!
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Bu kapsamda 2014 yılında 14 okulda 2600 
öğrenciye, 2015 yılında 15 okulda 2350 öğrenciye, 
2016 yılında 14 okulda 2315 öğrenciye olmak üzere 
son dört yılda toplam 7265 öğrenciye çevre içerikli 
tiyatro gösterisi izlettirilmiştir. Ayrıca Web sitemiz 
üzerinden Türkiye’de ilk ve tek online olarak 
düzenlenen Çevreciyiz ödüllü bilgi yarışmamız ile de 
iki binin üzerinde ilk, orta, lise ve yetişkin grubundan 
bireye ulaşılmış ve çevre bilinci oluşturulmaya 
çalışılmıştır.

Yine Lise öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler 
verilerek Fahri Çevre Müfettişi olmaları sağlanmış 
ve gençlerin gözünden çevrenin görülmesi ile farklı 
bir çevre denetim süreci oluşturulmuştur.
Proje kapsamında; İlk, Orta ve Lise düzeyindeki 
okullarda aşağıdaki ilave çalışmalar yapılacaktır.

İLKOKUL
1-İlköğretim grubunda yer alan çocuklar için eğitici çizgi film hazırlanacaktır. Eğitimlerde gösterilecek olan bu çizgi 
filmin kahramanı Hay (bir adada tek başına büyüyen ve bizim medeniyetimizde insan-çevre-yaratıcı üzerine önemli 
bilgiler içeren roman kahramanı Hay bin Yekzan) maskot haline getirilecek ve okullara eğitime gidilirken, bu maskot 
eğitime dahil edilecektir. Kalıcılığı artırmak için üzerinde maskotun olduğu kupa, kalemlik gibi küçük hediyeler 
hazırlanacaktır. 
2- Gruba yönelik geri dönüşüm temalı tiyatro hazırlanacak ve okullarda gösterimi yapılacaktır. 
3-Anasınıflarında geri dönüşüm temasının işlenerek çocuklarla etkinlikler yapılacak ve ilimizin değişik yerlerinde 
sergilenecektir.
ORTAOKUL
1-Küresel ısınma ve alınabilecek önlemler temalı çevre sunumu hazırlanarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. 
2-Bu grup çocukların küresel ısınmaya ve önlemlerine yönelik bakış açılarını ortaya koyabilecekleri proje yarışması 
uygulanacaktır.

LİSE

1-Teorik ve pratik eğitimler verilerek çevre mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılan öğrenciler sınavla başarılı 
olmaları durumunda kendilerine Fahri Çevre Denetçisi sertifikası ve kimlik kartı verilmektedir. Böylelikle öğrencilerin 
çevre kirliliğine müdahalesi sağlanmış ayrıca çevre ile ilgili farkındalıkları artırılmıştır. Bu kapsamda 21 öğrenciye 
Fahri Çevre Denetçisi eğitimi verilerek sertifika almaları sağlanmıştır. Genç gönüllü çevre müfettişi uygulamamız her 
yıl güncellenerek devam ettirilecektir.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDÜLLÜ YARIŞMA
İlk, orta ve yetişkin (lise ve yetişkin ) kategorisi için tek portalda farklı girişlerin yapılabildiği, İl Müdürlüğü web 
adresinden online olarak düzenlenen çevre bilgi yarışmamız ile her kategori de çoktan seçmeli olarak hazırlanan 
sorulardan, günde 5 soru ve üzeri soruyu doğru cevaplayan yarışmacılar yapılacak kuraya katılım hakkı kazanmakta 
ve komisyon nezaretinde yapılan kura çekimi ile ödül kazananlar belirlenmektedir. Çevreciyiz bilgi yarışmamız ile 
bugüne kadar binlerce kişiye ulaşılmış ve 100’ün üzerinde yarışmacıya ödül verilmiştir. Ayrıca her 10 soruyu doğru 
cevaplayan yarışmacılar adına fidan dikilmiş, 50 ve üzeri soruya doğru cevap veren yarışmacılara ise Fahri Çevre 
Denetçisi belgesi ile fidan dikim sertifikası takdim edilmiştir. Yarışmamız sürpriz ödüller ve yeni sorular ile devam 
edecektir.
Bu faaliyetlerin yanında her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında değişik etkinlikler düzenlenerek çevre 
bilinci artırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Dünya Çevre Günü etkinliklerinde; doğa yürüyüşü, sahil temizliği, 
çevre panayırı, konserler, fidan dikimi, huzurevi ziyareti, çevre pikniği, deniz gezisi, deniz tatbikatları, bez torba 
kullanımını yaygınlaştırma etkinliği, söyleşiler, geri dönüşüm tesisi ve atıksu arıtma tesisi ziyaretleri, öğrencilere 
yönelik çevre şenlikleri, bisiklet turları, resim şenliği, ödüllü resim, şiir, slogan vb. yarışmalar, sahil voleybolu 
turnuvası, sanayicilere yönelik eğitimler, çevre sergisi, Çöpüm Sanat Olsun Etkinliği, Minik Eller Duvar Boyama 
Etkinliği, fotoğraf sergisi, balık adamlarla deniz temizliği vb. pek çok etkinlik gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir. Projemizin geniş kapsamı dikkate alındığında Ülke genelinde bir ilk olması sebebiyle İl 
Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız tarafından üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Yalova - Çevre - Şehir
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- IYI ÇİZGİSİNİN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN CBS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

Müdürlüğümüzce 01.03.2017 tarihinde başlatılan 
yeni ARGE projesi ile “Yalova İli deniz kıyı 
çizgisindeki değişimlerin belirlenen lokasyonlarda 
gözlemlenerek, proje çıktılarının kıyı kenar çizgisi 
ile mukayese edilmesi ve her tür ve ölçekte 
planlama süreçlerinde değerlendirilmesi 
planlanmıştır.

Kıyı Çizgisinin Zaman İçerisindeki Değişiminin 
CBS Yöntemleri İle İncelenmesi, bu doğrultuda 
coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kullanılarak kıyı 
mevzuatı kapsamında planlama ve uygulama 
süreçlerinde değerlendirilmesi,İl Müdürlüğümüzün 
2017 yılı faaliyetleri kapsamında planlanan yeni 
AR-GE projeleri arasında yer almaktadır.

Yalova kıyı ve sahil şeridi bölgelerini kapsayan ve 
evvelce proje alanı olarak belirlenen 
lokasyonlarda, kıyı çizgisi değişimlerinin periyodik 
olarak izlenerek proje kapsamında oluşturulan 
sayısal verilerin değerlendirilmesi ve proje 
çıktılarının ve sonuçların kıyı kenar çizgisi ve 
kıyılarda ve sahil şeritlerinde planlama ile 
ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; İlimizde kıyı bölgelerinin genel karakteristiğini temsil edecek nitelikte belirlenen lokasyonlarda, 
2 aylık periyotta elde edilen veri tabanı bilgilerinin sayısal kıyı kenar çizgisi paftalarına aktarım işlemi CBS 
ortamında tamamlanmış olup projeye ilişkin çalışmalarımız planlanan periyotlar ve hedeflerimiz doğrultusunda 
sürdürülmektedir.
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Kıyı çizgisinin yani deniz ve karanın birleştiği sahil bölgelerindeki değişimi incelemek; özellikle buralarda 
yapılan sosyal donatı ve binalar açısından çok önemli! Bu yıl başlattığımız proje ile bu değişimleri kayıt 
altına alıyoruz.
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İl Müdürlüğümüz taraından 2012 Yılı Temmuz ayından itibaren nline Arşiv ve Evrak Sistemi ro esi kapsamında 
sistem üzerinde gelen ve giden evraklarımız hem başlık olarak hem de içerik olarak taranmış ve tüm 
personelimizin erişimine açılmıştır.

Ağ Üzerinde Kayıtlı Evrakların Genel Arama Sayfa Görünümü 

 Taranmış Evraklar Arasından Evrak Arama Sayfa Görünümü 

2012 Yılı Temmuz ayı öncesi içinde bu sistem hayata geçirilerek arşivimizin dijital ve çevrimiçi hale getirilmesi 
hede lenmiştir.

ro e sonunda  üdürlüğümüzdeki tüm evraklar ile ilgili arşiv tamamen sayısallaştırılmış olacağı için, personelin 
bilgiye erişimi çok hızlı ve kolay olacak, verimliliğimiz artacaktır.

rşivimizin i ital ve evrimiçi ale etirilmesi ro esi  için 7 kişilik proe ekibi görevlendirilmiştir.

ro e kapsamında aylık ilerleme raporları hazırlanarak gelinen son durum aylık periyotlar halinde kontrol altına 
alınması sağlanmıştır. ro enin öngörülen tamamlanma tarihi art 201 'dir.
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Günümüzün kurumsal ihtiyaçlarının başında artık dijital arşivleme ve veri sistemleri geliyor. Başlattığımız 
projemizle 2012 sonrası tüm evrak ve paftalarımızı sayısallaştırdık ve personelimizin erişimine açtık.2012 
yılı öncesi arşivimizin de sayısallaştırılması çalışması hızla devam etmektedir.
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Yönetim 
Stratejimiz
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İnternet Sitemizin 
Aktif Kullanımı

internet sitemiz yeniden 
yapılandırılmış olup, girilen 
haberler ve duyuruların sayısı ve 
verilerin güncelliği olarak İl 
Müdürlükleri arasında;
Yalova Çevre ve Şehircilik  
Müdürlüğümüz Türkiyede ilk 
sırada yer almaktadır.

2 YILDIR
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Yönetim Stratejimiz ve İnternet Sitemizin Aktif Kullanımı
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arafındandanoluşturulmuş Yalova İli Erişilebilirlik 
İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Yalova İli 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yapılan 
incelemeler sonucunda 27 Kasım 2015 tarihli Komisyon 
Toplantısında alınan 2015/02 sayılı karar ile Müdürlüğümüz 
adına "ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ" düzenlenmiştir.
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İSO-Kalite Yönetim Sistemi ve Erişilebilirlik Belgelerimiz

sahin.onder
Line



Yalova - Çevre - Şehir

 

İl Müdürlüğümüzde Beyaz Masa Uygulaması

Bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında; kamu kurumlarınca 
verilen hizmetlerin süreleri ve başvuruda istenilen belgelerin azaltılması için Bakanlığımız birimlerinden; İç 
Denetim Birimi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün katılımı 
ile bir çalışma grubu oluşturulmuş ve gerek başvuruda istenen evrakların azaltılması gerekse başvuruların 
elektronik ortamda alınmasına geçişin hızlandırılması noktasında birimlerle koordineli şekilde çalışmalar 
yürütülmektedir.

İl Müdürlükleri de bu kapsamda vatandaşlara yönelik sunulan tüm hizmetler için internet sayfaları üzerinden 
elektronik başvuru ekranları vasıtasıyla iş ve işlemler yürütecektir.

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan başvuru ekranları vasıtasıyla 
İl Müdürlüğümüzdeki tüm hizmetlerin de elektronik ortamda başvurularının alınması hususu uygulamaya 
alınacaktır.

Bakanlığımızın vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan 
"Beyaz Masa" birimi İl Müdürlüğümüzde Nisan 2015 ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

İnsan ve Çevre odaklı hizmet anlayışı ile oluşturulan "Beyaz Masa" birimi ile vatandaşlarımızın iş ve işlemleri 
daha hızlı ve kolay sonuçlandırılmaktadır.

Bakanlığımızın hedef ve uygulamaları doğrultusunda hayata geçirilen Beyaz Masa; İl Müdürlüğümüze gelen 
Vatandaşların hizmet binası girişinde ilk karşılaştıkları Güler yüz ve hızlı çözüm anlayışıyla hayata geçirilen bu 
birimimizde Halkımız kendi ofisleri rahatlığında bilgisayarı ve internet bağlantısı ve de görevli arkadaşımızın 
refakatinde talep ve şikâyetlerini dile getirebilmekte ve çözüm için yönlendirilmektedir.
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Müdürlüğümüzce gönüllü liseli öğrencilere, teorik ve pratik eğitimler verilerek yapılan sınavda 
başarılı olanlar adına "Fahri Çevre Denetcisi Belgesi" düzenlenmiştir. Çevre Haftası etkinlikleri 
başta olmak üzere kendileri ile sürekli işbirliği ve diyalog içinde çalışmalar yürütülmektedir.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
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İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova - Çevre - Şehir

- İl Özel İdaresi ve Belediyelerce onaylanan plan ve plan değişikliklerinin 
Bakanlığımız adına İl Müdürlüklerinde toplanması, incelenmesi ve 
sistematik bir biçimde gerektiğinde müracaat edilmeye uygun şekilde 
arşivlenmesini sağlamak.

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi 
tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek ve bu alanlardaki imar planı 
tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,

- Bakanlığımıza sunulacak 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı 
tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

- Ahşap İskele Taleplerini İncelemek Değerlendirmek ve Protokol 
süreçlerini sonuçlandırmak.

- Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

- İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını incelemek ve 
değerlendirerek onaylamak.

-  644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlem süreçlerini 
sonuçlandırmak.

GÖREVLERİ:

3621 Sayılı Kıyı Kanunu uyarınca, rekreasyon alanları, yat 
limanı, tersane, iskele vs. gibi amaçlarla uygulaması yapılan 
ve 1996 Yılından başlayarak İlimiz sınırları içinde 
Bakanlığımızca onaylanan toplam 41 adet dolgu imar planı 
bulunmakta olup söz konusu imar planlarının listesi yandaki 
grafikte gösterilmiştir.

3621 SAYILI KIYI KANUNU UYARINCA 
ONAYLANAN DOLGU İMAR PLANLARI
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19.01.2011 TARİH VE 2011/1 SAYILI GENELGE 
UYARINCA YAPILAN AHŞAP İSKELE PROTOKOLLERİ

uÉ~
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Toplam kıyı uzunluğu yaklaşık 123 km olan ilimizde 
1976 yılından itibaren kıyı kenar çizgisi tespit 
çalışmalarına başlanarak 2012 yılına kadar 101 
km’lik  kısmı tamamlanmış olup, 2012 Yılından 
sonra geri kalan 22 Km’lik bölüm de 
tamamlanmıştır. Kendi personeli ile tespit 
çalışmalarını tamamlayan ilk İl olmanın gururunu 
yaşıyoruz.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİT VE AKTARIM 
İŞLEMLERİ

     
  

  
 

n      
 

 
 
 
 

 
       

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK 
ETÜT RAPORLARI

- 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
28.09.2011 tarih ve 102732(2011/9) sayılı Genelge 
uyarınca Bakanlığımızca onaylı 70 adet, İl 
Müdürlüğümüzce onaylı 100 adet İmar Planına Esas 
Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu bulunmakta olup 
söz konusu etüt raporlarının grafiği yanda 
gösterilmektedir.
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BE İ E E İ :

G SS e arita ılık bilgisi e itimi

B Mo elleme  orto otolar  CBS ygulamaları  zaktan lgılama ntemleri konulu kurum içi e itim 
programı

B Kent Mo eli ro esi kapsamın a İBB/BİM  Genel Mü ürlü ü eknik gezi programı
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• İl Müdürlüğümüzce yürütülen 3 Boyutlu Kent Modeli
Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 
İl Müdürümüz Dr. Osman ULUKAYA’nın da  katılımı ile 
proje sorumlusu ve koordinatörü olarak görevli 
personelimiz Harita  Mühendisi M. Şerif YÜCE tarafından 
projeye ilişkin eğitim programları kapsamında   
bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.
• Proje kapsamında düzenlenen eğitim ile 3 boyutlu
kent modeli çalışmalarına  yönelik  Gerçek (True) Ortofoto 
ve Coğrafi Veri Üretimi, Projenin süreçleri, GNSS/INS 
verilerinin işlenmesi, Uzaktan Algılama ve LIDAR 
(LaserImaging Detectionand Ranging)  konularında projede 
görevli personel ve İl Müdürlüğü personeli bilgilendirilmiştir.

• İl Müdürlüğümüz tarafından çalışmaları sürdürülen
Yalova 3 Boyutlu Kentsel Modelleme Projesinde görevli 
proje ekibimiz ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunmak, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve 3 Boyutlu proje uygulamalarının İstanbul 
ili örnekleri hakkında bilgi edinilmesi amacıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi/BİMTAŞ Genel Müdürlüğü’ne ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.
• İlimizde, Proje Kapsamında öncelikle 6306 Sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a 
göre belirlenen hedef bölgede pilot olarak projelendirilmesi 
planlanan; master planlar, imar planları, ortofotolar, afet 
yönetimi, trafik yoğunluğu, hava kirliliği, taşkın modelleme 

• İl Müdürlüğümüzce personelimize yönelik yapılan
eğitimler kapsamında, İmar ve Planlama Şube
Müdürlüğünde görevli personelimiz Harita Mühendisi
M. Şerif YÜCE tarafından Müdürlüğümüz personeline
ve talep üzerine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
personeline Temel GNSS (CORS) Eğitimi verilmiştir.

• Söz konusu eğitim kapsamında katılımcı personele,
nokta alımı, aplikasyon, halihazır üretiminde cihazın
kullanımı gibi konular uygulamalı olarak anlatılmıştır.

vb. bilgilerle entegre uygulamalar ile koordineli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje hakkında İl Müdürümüz 
Dr. Osman ULUKAYA tarafından projeye ilişkin bilgi verilmiş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi/(BİMTAŞ) yetkilileri 
tarafından 3 Boyutlu Modelleme Projelerinin İstanbul İli örneklerine ilişkin personelimize sunum yapılmıştır.
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kıllı Kentler  CBS ygulamaları e B Mo elleme konulu il için en e ı ın an katılıma açık toplantı e 
sunum programı
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• Akıllı Kentler, CBS Uygulamaları ve 3B Modelleme
Projesine yönelik Bakanlığımız CBS Genel Müdürlüğü 
Coğrafi Bilgi Daire Başkanı Dr. Akın KISA, Uygulama ve 
Koordinasyon Daire Başkanlığı Yıldırım BAYAR, Bakanlık 
personeli Güleç Gençer ALIR ve Müdürlüğümüz proje 
ekibinin katılımıyla sunum ve toplantı programı 
gerçekleştirilmiş, proje kapsamında Yalova İlinin halihazırdaki 
durumu talepler, Bakanlığımız Eğitim programları 
değerlendirilmiştir.

• Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları,
Müdürlüğümüz vizyon projeleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması 
amacıyla, "Akıllı Kentler, CBS Uygulamaları ve 3 Boyutlu 
Modelleme" konulu toplantı ve sunum programı ilimizdeki kamu 
kurumları, yerel yönetimler, Üniversiteler, Meslek Odaları ve proje 
paydaşları ile Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı yakın illerin Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin katılımıyla 31/03/2016 tarihinde 
Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
• Coğrafi Bilgi ve Sistemleri Uygulamaları, 3 Boyutlu Modelleme
ve Akıllı Kent Uygulamalarının gelecekte Ülkemizde planlama 
süreçlerindeki öneminin vurgulandığı toplantı ve sunum programı 
kapsamında, 3 Boyutlu Modellemede kullanılan gerçek ortofotoların 
elde edilmesi ile ilgili olarak, insansız hava aracı ile toplantıyla eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilen uçuş sonucu edinilen gerçek zamanlı 
veriler katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

Kentsel asarım e berlerinin Hazırlanması ro esi  rama Kon eransı

 Bakanlığımız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 
12.11.2015 tarihinde başlayan "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin çalışmalar 
doğrultusunda geliştirilen model önerisinin paylaşımına yönelik Arama Konferansı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda gerçekleştirilmiştir.

•
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• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın
Mustafa ÖZTÜRK ve Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sayın Yalçın KARAYAĞIZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan 
konferans programı kapsamında; Tematik Açıklamalar (Prof. 
Dr. Güzin KONUK) ve Kentsel Tasarım Rehberleri Deneyimi 
Örnekleri (New Castle Üniversitesi – Prof. Dr. Ali 
MADANİPOUR) üzerine sunumlar yapılmıştır.

• Müdürlüğümüzü temsilen 3 personelimizin katılımında,
Kentsel tasarım rehberlerine ilişkin genel çerçeveyi belirlemek, 
model oluşturmak ve rehberlerin hazırlanmasına ilişkin esasları 
ortaya koymaya yönelik proje kapsamında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Arama Konferansı, 
çalışma gruplarının değerlendirme özetlerinin okunması ile 
tamamlanmıştır.

Co ra i eri eb Ser isleri ( MS  S) E itimi

  Akıllı Kentler, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve 3 
Boyutlu Kentsel Modelleme Projesine ilişkin İl Müdürlüğümüzce 
planlanan eğitim programları kapsamında kurum personeline yönelik 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim ve sunum programı 
gerçekleştirilmiştir.

•

• Eğitim ve sunum programı kapsamında; CBS Genel
Müdürlüğü Projeleri, web servisleri, coğrafi veri setleri, web 
servislerinin kullanımı (WMS, WFS), coğrafi veri web servisleri 
aracılığıyla yayımlanan CBS Uygulamaları (Ortofotolar, Çevre 
Düzeni Planları, Mücavir Alanlar) konularına yer verilmiştir.
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Müdürlüğümüz kalite yönetimi sistemi uygulamaları 
kapsamında önceden belirlenen teknik ve sosyal içerikli 
konularda arama konferansı yöntemi ile değerlendirme/ 
sonuç bildirge raporları ve alternatif eylem planlarının 
oluşturulması planlanmıştır.

Bu doğrultuda kamu görevlerinin yerine getirilmesi 
sürecinde ödül-ceza-motivasyon ve performans verimliliği 
ilişkisini değerlendirilmesine yönelik arama konferansı 
gerçekleştirilmiştir.  

Konuya ilişkin mevzuatta yer verilen norm ve standartlara yönelik düzenlemeler, ödüllendirme ve cezanın, 
motivasyon ve performans verimliliği üzerindeki etkilerinin detaylı soru ve önermelerle değerlendirilmesinin yanı 
sıra teftiş, denetim ve iç kontrol yöntemlerinin motivasyon ve performanstaki rolü, ayrıca takım çalışması ve 
bireysel çalışma yöntemlerinin personelin performans verimliliğindeki etkileri arama konferansı kapsamında 
değerlendirilerek sonuçlar raporlanmıştır.

Kentsel asarım e berlerinin Hazırlanması ro esi  rama Kon eransı 2 ( nkara)

Kentsel Tasarım Rehberlerine ilişkin tüm aktörlerin (merkezi 
kurumlar, yerel yönetimler, yatırımcılar, tasarımcılar, paydaşlar, 
sivil toplum örgütleri, akademisyenler) katılımıyla, ”Türkiye 
planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım rehberlerinin mevzuat 
ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin 
geliştirilmesi ile planlama mevzuatının bu yönüyle geliştirilmesine 
ilişkin alternatiflerin sunulması”na yönelik “Arama Konferansı” 
başlıklı 2. Çalıştay 28 Eylül 2016 tarihinde Ankara Hilton 
GardenInn Otelde gerçekleştirilmiştir.Bu doğrultuda kamu 
görevlerinin yerine getirilmesi sürecinde ödül-ceza-motivasyon ve 
performans verimliliği ilişkisinin değerlendirilmesine yönelik 
26/08/2016 tarihinde arama konferansı gerçekleştirilmiştir.

Ödül-ceza-motivasyon ve performans verimliliği ilişkisinin 
arama konferansı yöntemiyle değerlendirilmesine yönelik 
yuvarlak masa toplantılarında; 
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• İl Müdürlüğümüzü temsilen 2 personelimizin katıldığı,Türkiye planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım
rehberlerinin mevzuat ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin geliştirilmesi ile planlama mevzuatının 
bu yönüyle geliştirilmesine ilişkin alternatiflerin sunulması”na yönelik “Arama Konferansı” başlıklı 2. Çalıştay’ Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın KARAYAGIZ’ ın açılış konuşmasının ve sayın Bakan 
Yardımcımız Mehmet CEYLAN’ın konuşmasının sonrasında  “Kentsel Tasarım Rehberleri IçerikAsaması”, “Kentsel 
Tasarım Deneyimi”, Kentsel Tasarım Rehberleri Ortak Akıl Platformu” başlıkları altnda Prof. Dr. Güzin KONUK ve 
Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK ‘un (MSGSU / Emekli Ögretim Görevlisi) sunumları yer almış olup konuya ilişkin  sorular 
ve görüşlerin değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmıştır.

• İlimizde, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri
kapsamında; Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdaresi), 
Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, Yapı Denetim Kuruluşları, 
TMMOB il temsilcilikleri ve Ticaret ve Sanayi Odasının katılımlarında 
“Şehirciliğin Geleceği, Akıllı Şehirler ve Üç Boyutlu Modelleme” 
konulu toplantı ve sunum programı 08/11/2016 tarihlinde saat 
14:00’te,  İl Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
• Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında “Şehirciliğin
Geleceği, Akıllı Kent Modelleri, Üç Boyutlu Kentsel Modelleme” 
konularında örneklemeler ile Yalova 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi 
kapsamında İl Müdürlüğümüz proje ekibi tarafından oluşturulan 
sayısal veritabanı bilgileri ve www.atlas.gov.tr üzerinden test yayını 
gerçekleştirilen Yalova 3 Boyutlu Kent Modeli (wfs) interaktif olarak 
katılımcılara sunulmuştur.

Dünya CBS Günü Etkinlikleri: Dünya CBS Günü Sempozyumu (İstanbul/Haliç Kongre Merkezi)

• Dünya CBS Günü, bu yıl yine Bakanlığımız ev sahipliğinde “Bugünü Anlamak, Geleceği Paylaşmak” teması ile
ülkemizden ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile 
Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nden ilgili kamu yöneticileri, akademisyenler, 
uzmanlar ve diğer teknik personelin katılımı ile İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
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• İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Sayın Bakanımızın
katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Dünya CBS Günü 
Sempozyum Programına İl Müdürlüğümüzü temsilen Yalova 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman ULUKAYA ile birlikte 
proje ekibimiz ve çalışma grupları olarak 10 personelimizle 
katılım sağlanmıştır.

YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ: 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında iş ve işlemleri yürütmek, 
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında iş ve 
işlemleri yürütmek,
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
iş ve işlemleri yürütmek,
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemleri yürütmek ile görevlidir. 

Taze Beton Denetimi Hazır Beton Santrali Büro Denetimi

•

•

•

•
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ŞANTİYE-BÜRO DENETİMLERİ 
VE ŞİKAYET SAYILARI
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EN SON YAYINLANAN VERİLERE GÖRE İLİMİZ SIRALAMASI

Şubat 2017 tarihine ait İlimizin 
Yapı Denetim İstatistikleri 
incelendiğinde 3789 adet şantiye 
ile beraber 4.643.737 m2 alanın 
denetleniği görülmektedir.

2010 - 2016 Yılları arasında 
Şantiye-Yapı Denetim Bürosu 
Denetimleri artarak devam 
etmektedir.

YAPI DENETİM İSTATİSTİKLERİ
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2016 Yılına Ait Şantiye Denetimlerinin İlçelere Göre 
Dağılım İstatistikleri 
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İLİMİZİN 200 KM ÇEVRESİNDEKİ İLLERE GÖRE DENETİM PERFORMANSI

2016 Yılına Ait Şantiye Denetimlerinin Aykırılık 
Durum İstatistikleri 

Yapı Denetim Uygulamalarında firmaların denetim yapma sınırı olan 200 km mesafede yer alan İller ile Yalova 
İlimizin denetim performansı incelendiğinde; İlimizde Kanun gereği yapılması gereken denetim sayısının İl 
Müdürlüğümüzce yapılan denetim sayısı oranına bakıldığında; İlimizin civar İllere göre denetim 
performansının en yüksek olduğu görülmektedir.
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PGD KAPSAMINDAKİ DENETİMLER(ADET) PGD KAPSAMINDA UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER 

İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Laboratuvarı çalışmaları kapsamında; kamu şantiyelerinden  adet taze 
beton numunesi  takım) alınmış olup  adet iş için basınç mukavemet deneyleri ve raporları tamamlanmıştır. 
Ayrıca  kamu şantiyelerinden  adet çelik numunesi  takım) alınmış olup  adet iş için çelik çekme deneyleri 
ve raporları tamamlanmıştır.
Buna ek olarak  adet sertleşmiş betondan numune alınma deneyi karot  ve  adet test çekici  deneyi 
laboratuvarımız teknik personelince yapılmıştır.

4703 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ DENETİM ÇALIŞMALARI
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Müdürlüğümüzce başlatılan ustalara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şantiye ziyaretleri 
yapılmaktadır. Her şantiye de yaklaşık yarım saat süren toplantılarda ustalarımızın mesleki yeterlilik belgeleri 
hakkında her türlü sorusuna yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 ÖREVLERİ;

- Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak,

- İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım programlarını hazırlamak,

- Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme, 
değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,
- Yapım hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre işlemleri tekemmül 
ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak,
- Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya 
intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
- Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak ilgili 
birimlere göndermek,
- idare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu müteahhitlerin yasal 
yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,
- Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait bilgileri Yatırım Takip 
Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek,
- 4734 sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini yapmak, borçlu 
müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek,
- İhalesi l Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini düzenlemek,
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İLİMİZİN EN BÜYÜK KAMU YATIRIMI İMAM HATİP KÜLLİYESİNİN YAPIMINA BAŞLANDI 

İlimizin bu güne kadar ki en büyük eğitim yatırımına sahip olan 23.880.000,00 TL sözleşme bedelli 64 Derslikli 
İmam Hatip Lisesi inşaatının ihale prosedürü tamamlanarak 03.05.2017 tarihi itibarıyla yer teslimi yapılmış ve  
aynı gün inşaatına başlanmıştır. 

Arboretum arazisi olarak bilinen alan içerisinde Külliyenin birinci kısmı olarak yapımına başlanılan inşaat 
23.000,00 m2 kapalı alana sahip olup, akabinde 40 derslikli Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, sosyal tesis, 
anaokulu ve cami inşaatlarıyla taçlandırılarak yapımına devam edilecektir. 

İhale dokümanından proje koordinatörlüğüne, yapı denetiminden inşaatın tamamlanmasına kadar ki geçecek 
her süreçte Müdürlüğümüzün de  bu projenin bir parçası  olması her yönüyle gurur vericidir.  
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  M
GÖREVLERİ:

1. Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma
getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan gelen 
projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam 
eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri 
gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş 
vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına 
uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
2. Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına
ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin 
mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin 
etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat 
mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya 
ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme 
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri 
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

3. Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin
ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme yapmak, 
çözümler üretmek,
4. Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti
ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve uygulamaları 
takip etmek,

5. Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık
maliyet, ihale, süre, kabul komisyonlarının teşkilini 
sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak,

6. Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut
tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun 
malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden 
ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,

9. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim
kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel 
hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların 
kontrol formlarını doldurmak, görüş ve kanaat 
belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri 
altındaki performans raporlarını incelemek, özel 
sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarına görüş 
vermek,
10. Görev kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine 
mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini 
tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik 
bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, 
projeleri onaylamak veya onaylanmasını 
sağlamak,

7. Kamu yapılarında uygulanacak betonarme,
mimari ve tesisat projelerine ilişkin Bakanlık 
tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları 
uygulamak,

8. Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak
yapım yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
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11. Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel
bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan 
bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine 
mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini, teknik 
şartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak,
12. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri
doğrultusunda mimarlık ve mühendislik branşlarında 
teknik uygunluk görüşü vermek,
13. Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve
tesislere ait tüm branş projelerinin arşivlenmesini 
sağlamak,
14. Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik
jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve 
onaylamak,
15. Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak,
16. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, tadil ve esaslı 
onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet 
hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya 
onaylanmasını sağlamak,
17. Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel
bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında 
bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve 
inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya 
onaylanmasını sağlamak,
18. Talimatı verilen onarım ihalelerin, 4734 sayılı
Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
kayıtlarını tutmak,
19. Onarım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif,
kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait 
inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek,
20. Kontrollük hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve
kesin kabul işlemlerini yapmak,
21. Onarım sözleşmesi gereğince ilişiği kalmayan
işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli 
işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek,
22. İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan onarım  işlerine
ait iş deneyim belgelerini düzenlemek,
23. Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen;
yapılaşma koşulları, ruhsatsız yapılaşma, kaçak 
eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki 
sınırları dahilinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 
sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler 
ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek,

25. Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında,
yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve 
göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her 
türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak 
veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve 
işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile 
koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile 
öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
26. Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy
nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve 
afet nedeniyle parçalanmış köylerin 
birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt 
ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya 
yaptırmak,
27. İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan
yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve 
konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma 
iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, 
kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin 
geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân 
hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin 
plân ve projeler geliştirmek,
28. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni
kurulacak yapı kooperatifleri için arsa üretimi ve 
kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı 
kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluş ve ana 
sözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; 
kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak 
uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili 
uygulamaları e-kooperatif sistemine giriş 
işlemlerini ve güncellemeleri yapmak,

29.Vatandaşlardan, kamu, kurum ve 
kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen 
kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge 
taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

30.Vatandaşlardan, kamu kurum ve 
kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen 
şikâyetlere esas denetim taleplerini karşılamak,

24.Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel Kurul
Toplantılarına Bakanlık Temsilci si görevlendirmek

31.Engelli erişiminin sağlanması kapsamında
kamu binalarının erişilebilirlik düzenlemeleri ile 
ilgili keşif, yaklaşık maliyet ve kontrollük 
hizmetleri vermek,

32.Engelli Erişilebilirlik Kanunu kapsamında Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen 
çalışmalarda komisyon çalışmalarını sürdürmek,

33. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek
diğer görevleri yapmak
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 Y  :

ill  ğitim üdürü li  ve l ürdümüz r. sman Y  başkanlığında yatırım koordinasyon toplantısı 
düzenlenmiştir.

l üdürlüğümüz personeli başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları ve özel sektör çalışanlarının katılımıyla  
kullanım kolaylığı ve tasarru  konusunda ayda sağlayan esintisiz üç aynağı  sistemleri eğitimi ilgili irma 
yetkilileri tara ından verilmiştir.
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Yalova genelinde kurumumuzun denetiminde yapılan 
kamu binalarının kullanım sonrası incelenmesi ve  ilgili 
kullanıcılar ile görüş alışverişi yapılarak pro e ve yapım 
hizmetlerimizin daha da iyileştirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

Yalova evre ve ehircilik l üdürlüğü olarak 
bağımlılıklarla ilgili arkındalık kazandırmak,  her türlü 
bağımlılığın önüne geçmek   için 04 11 ayıs 2017 
tarihleri arasında Yalova da bulunan  ziyaret 
edilerek görüş alışverişi yapılmıştır.
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Yapılan Çalışmalar:

Yalova ili genelinde kentsel dönüşüm 
kapsamında ruhsat alan binaların yıllara 
göre dağılımı; 2012 yılında 4, 2013 
yılında 20, 2014 yılında 154, 2015 yılında 
172, 2016 yılında 174, 2017 yılında ise 
45 bina riskli yapı olarak onaylandı. 

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1)6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan 
tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek,
2) Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik
özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek,
3)Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti, gayrimenkul
değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak,
4) Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele
kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarının kurulması 
konusunda teklifte bulunmak,
5) İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları ile ilgili
sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
6) Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında, verilen görevler
dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek,
kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,
7) 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi, kamulaştırılması ve
satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
8)6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan başvuruları kabul etmek,
incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,
9) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb. talepleri toplamak,
değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10) Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirmek, bu
yapıları tahliye etmek, yıktırmak,
11) Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve çalışması ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
12)Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
13)Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin taleplerini
incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve 
dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek,
14) Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi amaçlarıyla;
jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, 
vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- 
jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar 
yapmak,
15)Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve kurumlarla
koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,
16)Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve 
işlemleri yapmak,
17)İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
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Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun Kapsamında riskli yapı tespit 
çalışmaları devam etmekte olup risk tespiti yapılan 
binalar yenilenmekte ve bununla birlikte dönüşüm 
sağlanmaktadır. İlimiz genelinde  riskli yapı tespiti 
yapılan bina sayısı 569, Kentsel Dönüşüm 
kapsamında yıkılan bina sayısı 402 olup, yıkılan 
binaların 230 adedi yeniden değerlendirilerek 
dönüşümü tamamlanmış geri kalanların da 
dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. Yapılan 
riskli yapı tespitlerinin Konut bazında bağımsız 
bölüm sayısı 1476, işyeri bazında bağımsız bölüm 
sayısı 200’ dür. Kentsel dönüşüm kapsamında 
yenilenen  binaların parsel bazında görüntüleri 
aşağıda mevcuttur.
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Yalova İli Kentsel Dönüşümü 
Tamamlanan Bina Dağılım Haritası

KİRA YARDIMLARI:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası ile Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı 
maddesi uyarınca, hak sahiplerinin kira yardımı 
başvuruları Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlükleri) alınmakta ve kira yardımı başvurusu 
uygun görülenlerin kira yardımı ödemeleri 
gerçekleştirilmektedir.  

YILLARA GÖRE KİRA YARDIMI ALAN KİŞİ SAYISI ve 
KİRA ÖDEMELERİ TOPLAMI 

-   K      

al a mer e de ulu a  mu arlara eli  
bil ile dirme t la  er e le irildi  

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun Kapsamında yaptığımız çalışmaların 
önemi ve devamlılığının gerekliliği konusunda 
vatandaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla mahalle 
muhtarlarıyla bir araya gelip kentsel dönüşüm 
konusunda bilgiler verildi.  
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İlçelerimizin tamamında ka ma amlar  
mu arlar  il e e icileri i  e er eli  
a l m la bil ile dirme t la lar  er e le irildi  
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Ke el ü üm al malar  ile il ili 
i a l  irmalarla irli e i i are la  
er e le irildi  

e lere a r Bir ür i e i  e  
Birli e Ke el ü üme  ulu 

il ile dirme a i i i e ira ard m  
i i  a i e ra larla ere e 

a urulma  ere iği i ere  
a i leri a rlad  ve 
muhtarlıklarımıza asıldı.

Kentsel Dönüşümün önemini ve 
gerekliliğini anlatabilmek için çeşitli 
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 
düzenliyoruz. Son olarak ‘Afetlere 
Hazır Bir Türkiye İçin Hep Birlikte 
Kentsel Dönüşüme’ konulu bir 
bilgilendirme afişi hazırladık. Kentsel 
dönüşümde yol haritamızın nasıl 
olması gerektiğini gösteren ve kira 
yardımı için hangi evraklarla nereye 
başvurulması gerektiğini gösteren 
afişlerimizi tüm muhtarlıklarımızda 
görebilirsiniz. 
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i  r emi  la   e rem Ka  a mi  r ram  ile il ili al malar m  u umu a ld  

ler r e i Ka am da l üdürlüğü lara  B ğa i i i er i e i e rem ra rma i ü ü e  
Sakarya i er i e i Afet Yönetim Uygulama ve ra rma Merkezi'ne ve Bim a 'a i are lerde ulu du  

İl Müdürlüğümüzce ELER (Earthguake Loss 
Estimation Routine) sistemi üzerinde yürüttüğümüz 
çalışmalar devam etmektedir. Sistem Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRDAE) Deprem 
Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından geliştirilmiş 
olup, bu çerçevede bizde ilimizdeki çalışmalarımıza 
hız kazandırmak ve yaptığımız çalışmalar konusunda 
uzman yetkililerle görüşmek üzere çeşitli ziyaretlerde 
bulunduk. 
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ÇED VE ÇEVRE İZİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

WaRoIaoWaINao`/`Vo7FSaoHURUNZU8UVUVo:JNaIZaN`
< Ç̂evresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.
- Yönetmelik EK II kapsamındaki faaliyetlerin Proje Tanıtım Dosyalarını e- çed üzerinden inceleyerek ÇED 
kararını vermek (ÇED Gerekli Değildir Kararı/Çed Gereklidir Kararı )
-Yönetmelik Ek I listesinde yer alıp Bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında, İlimizde Halkın Katılımı 
Toplantısını yapmak, Bakanlıkta yapılan İnceleme ve Değerlendirme toplantılarına katılarak İl Müdürlüğü 
görüşünü vermek, projenin her aşamasında gerekli duyuruların yapılmasını ve süreci içerisinde  İl Müdürlüğüne 
iletilen görüşlerin Bakanlığa iletilmesini sağlamak)
-Yönetmelik kapsam dışı ve muafiyet görüşlerini vermek

2.Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemleri yürütmek

-Yönetmelik Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetler için  "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" düzenlemek
-Yönetmelik Ek-II listesine tabi faaliyetlerin Geçici Faaliyet Belgesi süreçlerini e-izin sistemi üzerinden 
gerçekleştirmek
-Geçici Faaliyet Belgesi onaylanan (Ek-I ve EK-II faaliyetleri) için Çevre İzin başvurusunda değerlendirilmek 
üzere  atıksu arıtma tesislerinden atıksu numuneleri almak.
-Çevre İzin başvurusu sürecinde emisyon ve gürültü ölçümlerini yaptırmak ve raporları hazırlattırmak. -Valilik 
Tespit Raporu düzenlemek
-Yönetmelik Ek-II Listesinde yer alan faaliyetlerin E-izin sistemi üzerinden yaptıkları Çevre İzin başvurularını 
değerlendirerek uygun bulunması halinde Çevre İzni / Lisansı düzenlemek.

3.Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğikapsamında ‘Egzoz  Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi"
düzenlemek.

4.Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Tehlikeli Atık Taşıma Firma Lisansı ve
Tehlikeli Atık Taşıma Araç Lisansı düzenlemek.  

6.Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurmak zorunluluğuolan tesislere sistemi kurdurup onay işlemlerini
gerçekleştirmek.

7.Katı Yakıt İthalat İzni verilen katı yakıtların gümrük işlemlerinin onaylanabilmesi için, gelen partilerden numune
almak ve analiz sonuçlarının  uygun bulunmaları halinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlemek.

8.Her yıl Çevre Durum Raporu hazırlamak.

GÖREVLERİ:
1.Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.

-Yönetmelik EK II kapsamındaki faaliyetlerin Proje Tanıtım Dosyalarını e-çed üzerinden inceleyerek ÇED 
kararını vermek (ÇED Gerekli Değildir Kararı/Çed Gereklidir Kararı)
-Yönetmelik Ek I listesinde yer alıp Bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında, İlimizde Halkın Katılımı 
Toplantısını yapmak, Bakanlıkta yapılan İnceleme ve Değerlendirme toplantılarına katılarak İl Müdürlüğü 
görüşünü vermek, projenin her aşamasında gerekli duyuruların yapılmasını ve süreci içerisinde İl Müdürlüğüne 
iletilen görüşlerin Bakanlığa iletilmesini sağlamak.
-Yönetmelik kapsam dışı ve muafiyet görüşlerini vermek

5.Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kurmak zorunluluğu bulunan atıksu arıtma tesislerine sistem kurulumunu
yaptırıp, onay işlemlerini gerçekleştirmek.

ÇED YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI
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YILLARA GÖRE VERİLEN ÇED GÖRÜŞLERİNE AİT GRAFİK

YILLARA GÖRE VERİLEN ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARAR SAYILARINA AİT GRAFİK
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YILLARA GÖRE VERİLEN ÇED OLUMLU KARAR SAYILARINA AİT GRAFİK
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ÇEVRE İZİN VE LİSANS ÇALIŞMALARI

Yıllara Göre Verilen Çevre İzin Sayılarına Ait Grafik

Hazır beton tesisinde emisyon konulu çevre izin 
çalışmaları
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ÜREKLİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

 Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri 
kurulumu (SEÖS) İlimizde AKSA Akrilik 
Kimya Sanayinde 5 bacada ve Zorlu 
A.Ş. de 1 bacada SEÖS kurulumu 
gerçekleştirilmiş olup, bu bacalarda 
emisyon değerleri online olarak 
izlenmektedir.
İzleme sistemi ile karbonmonoksit, 
azotoksitler, kükürtdioksit ve toz 
parametreleri izlenebilmektedir.

Yalova - Çevre - Şehir

b)Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Kurulumu

İlimizde YASKİ Atıksu Arıtma Tesisi, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi ve AKSA Soğutma Suları deşarj hattında 
SAİS kurulumu gerçekleştirilmiş olup, İl Müdürlüğümüzce atıksu değerleri online olarak izlenmektedir.

SAİS Cihazı görünümleri

GZOZ EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ ELGESİ ÇALIŞMALARI

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında egzoz 
gazı ölçüm yetki belgeleri  düzenlenmektedir. İlimizde 6 firmanın 
yetki belgesi bulunmaktadır.

İTHAL KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ ÇALIŞMALARI

2011/4 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (Değişik 2015/2),  Katı Yakıt 
Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2013/40) ve  her yıl yenilenen 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 
Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında numune alımları 
yapılmakta ve analiz sonuçlarının uygun olması neticesinde İthal 
Katı yakıt için Uygunluk Belgesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda 
2016 Yılında 448.000 ton kömür için 28 adet ithal katı yakıt 
uygunluk belgesi düzenlenmiştir.

Uygunluk kapsamında kömür 
numunesi alımı

SEÖS Cihazı Görünümleri
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TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA FİRMA VE ARAÇ LİSANSI BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI  

"Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Tehlikeli Atık Taşıma Firma Lisansı ve Tehlikeli 
Atık Taşıma Araç Lisansı düzenlenmekte olup, İlimizde bulunan S.S. Taşköprü Tanker Kamyon Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi ve bünyesindeki 7 araç lisanslı olarak faaliyet göstermektedir

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARI

Her yıl kurum ve kuruluşlardan İlimize ait veriler alınarak çevresel durumu gösteren kapsamlı  İl Çevre Durum 
Raporu hazırlanmaktadır. Bu rapor bir çok akademik çalışmada kaynak olarak kullanılmakta olup, Bakanlığımız 
internet adresinde de yayımlanmaktadır.
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    B  

- e ua  a am da a la  aali e ler
- a a Kirliliği ile mücadele

İlimizdeki sanayi tesislerinin hava emisyonları ve toz emisyonları rutin ve ani ölçümlerle kontrol edilmektedir.

Hava kirliliği, koku, toz, vb. şikâyetlere istinaden denetimler gerçekleştirilmektedir.
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Katı Yakıt Satıcılarına ilişkin belge düzenlenmekte ve 
denetimleri yapılmaktadır.

Egzoz İstasyonlarına verilen egzoz emisyon ölçüm 
pulu ve kartlarının takibi yapılmaktadır. Egzoz 
emisyon denetimi kapsamında trafik ekipleri ile birlikte 
araçlarda egzoz emisyon denetimleri yapılmakta ve 
İlimizdeki tüm egzoz istasyonları rutin olarak kontrol 
edilmektedir.

İlimiz Merkez İlçe dışında tüm ilçe ve köylerde Gürültü 
Kirliliği ile ilgili denetimler gerçekleştirilmektedir. 
Yalova Belediye Başkanlığı sınırları ve mücavirinde 
gürültü denetimleri Bakanlığımızca yapılan yetki devri 
kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir.
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 İlimiz Merkez (Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde)
ile Altınova ve Armutlu İlçelerimizde bulunan
toplam 3 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile
İlimizin hava kalitesi, Kükürt dioksit, Partikül
Madde(toz),rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, hava
sıcaklığı, bağıl nem, hava basıncı vb. verileri
kapsamında takip edilmektedir. Hava kalitesi
verileri gerçek zamanlı olarak 
www.havaizleme.gov.tr adresinden takip 
edilebilmektedir.

B-Su Kirliliği ile mücadele; 

 İlimizde bulunan tüm evsel ve endüstriyel Atıksu Arıtma tesisleri kurulumundan faaliyete geçtiği süreç
boyunca denetlenmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız CED, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü Web  sayfasında aylık olarak hava
kalitesi Bülteni yayınlanmaktadır. Bu bültende
İlimizin hava kalitesinin yanında tüm illerin hava
kalite değerleri değerlendirilmektedir.
Değerlendirme sonucunda da İlimizin Hva Kalitesi
açısından Ülkemizdeki en iyi 5 şehirden biri
olduğu görülmektedir.
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 Atıksu Arıtma Tesislerinden ani denetimlerle atıksu numuneleri
alınarak analize gönderilmekte analiz sonuçlarının limit değerleri
sağlamaması durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır

 Şikayet üzerine veya rutin denetimlerle her türlü atıksu deşarjı 
denetlenmektedir.
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 Deniz kirliliği ile mücadele ve önlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Atıksu debisi 10.000 m3/gün den büyük olan 4 atıksu arıtma 
Tesisnde bulunan Uzaktan İzleme Sistemlerinin(SAİS) takibi 
yapılmaktadır.
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C-Atıkların Takibi

 İlimizde bulunan endüstri tesislerinden
kaynaklanan tüm atıklar, sağlık
Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi
atıklar, İl genelinde oluşan tehlikeli
atıklar, ambalaj atıkları, ömrünü
tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar,
tehlikesiz atıklar vb. atıkların takibi
yapılmaktadır.

 Tüm bu atıkların takibi Atık Beyan
sistemi üzerinden online olarak
yapılmakta ve kontrol edildikten sonra
onaylanmaktadır.
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 Gemi atıklarının alınabileceği lisanslı atık kabul
tesislerinde oluşan atıkların, bertaraf tesislerine
gönderimi İl Müdürlüğümüz başkanlığında Kıyı
Emniyeti, Jandarma ve Defterdarlık tarafından
oluşturulan komisyon nezaretinde yapılmaktadır.

 Tehlikeli atık üreten tesislerimiz tarafından hazırlanan Atık Yönetim Planları İl Müdürlüğümüzce kontrol
edilerek onaylanmaktadır.

 Tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri belgelendirilmekte ve denetlenmektedir.

Evsel katı atıklar ve hafriyat atıkları ile ilgili 
denetimler yapılmakta ve denetimlerde ihlal 
edilmesi durumunda idari yaptırım 
uygulanmaktadır.
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-İl Genelinde Mevzuat Hazırlama 

 Sekretaryası İl Müdürlüğümüzce yapılan Mahalli Çevre Kurulunda ihtiyaç halinde çevre kirliliğini azaltmaya
yönelik kararlar alınarak takibi gerçekleştirilmektedir.

 Yapılan denetimlerde çevre kirliliği oluştuğunun tespit edilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca
idari yaptırım uygulanmaktadır.
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 Tıbbi Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak fiyat her yıl Mahalli Çevre Kurulu
aracılığıyla belirlenmektedir.

2-Teşvikler 

 Kamu Kuruluşları, Özel Sektör veya gerçek kişiler tarafından işletilen evsel veya endüstriyel Atıksu arıtma
tesislerine tükettikleri elektrik enerjinin %50 ‘sine kadar enerji teşviki yapılmaktadır. Enerji teşvikleri bir önceki
yıla ait dönemi kapsayacak şekilde hesaplanarak ödenmektedir.
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 Bakanlığımızca Yerel Yönetimlere yapılan nakdi yardımların sekretaryası ve takibi yapılmaktadır.

3-Eğitim Faaliyetleri 

 Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak Okullarda Çevre İçerikli eğitimler ve tiyatro
gösterileri organize edilmektedir.
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 Belediyeler, kamu kurumları, sanayi tesisleri ve gerçek kişilere Çevre Mevzuatı kapsamında eğitici
toplantılar, eğitimler verilmektedir.
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Gerçekleştirilen Etkinlikler
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İl Müdürlüğümüz, geri dönüşümün özendirilmesi kapsamında yurtdışında gerçekleştirilen çalışmaları incelemesi 
sonucunda, Hollanda’da kullanılan geri dönüşüm potalarının Ülkemizde de kullanılması amacıyla çalışma başlattı.

Ülkemizde bir ilk olan geri dönüşüm potaları, pilot olarak Yalova Merkez Sevim Göğez Ortaokulu ile Çınarcık 
Hüdaverdi Aydın İlkokulu’nda kuruldu. Potaların kurulduğu okullar, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 
altyapısı hazırlanan ve internet üzerinden 2016 Mart Ayından itibaren düzenlenen “Çevreciyiz Online Bilgi 
Yarışmasına” en fazla katılım sağlayan okullar arasından seçildi.

TÜRKİYEDE BİR İLK OLAN GERİ DÖNÜŞÜM POTALARI

Öğrencilere geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan potalar hem iç hem de dış mekân olarak 
tasarlanırken,  iki okulda kullanılmaya başlanan potaların ilerleyen dönemlerde yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 
belirtildi.
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